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ديوزتلا تاضسضسؤوم نأا دكأا يقارب
صسÓفإ’ا كضشو ىلع تحضضأا

«ةيقطنŸا Òغ»ـب تامÓعلا اوفضصو
مهتاباجإاب ةنراقم

داريتضسا يف تاضضيفخت نم تدافتضسا
«ريفارغتولود» ءاود

سضرم ىلع ءاسضقلل حمطت رئازجلا
0302 لولحب ايئاهن «اديسسلا»

30صص

داضسف اياضضق ‘ امهطروت ةيفلخ ىلعصشيجلا تايونعم طابحإا ةيضضق يف رضصنعلا ةيدلب برق صشياعوب يداوب طيضش“و ثحب ةيلمع لÓخ

50صص

تاحفضص يف ءايتضس’او جاجتح’ا لضصاوتي
ة˘ب˘ل˘ط˘ب ة˘ضصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا
نأا دعب كلذو ،ةمضصاعلاب بط ىلوأ’ا ةنضسلا
اوأا˘جا˘ف˘تو م˘ه˘تا˘مÓ˘ع ة˘م˘ئا˘ق ىل˘ع او˘˘ع˘˘ل˘˘طا

ربتعم ددع نع كيها˘ن ،ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب را˘ف˘ضصأا˘ب
،02 ن˘م1 ةمÓع اود˘جو ن˘م˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م
يقطنملا ريغب هوفضصوو هولبقتي مل ام وهو
مهتامÓع تضسيل اهنو˘ك ن˘م م˘هد˘كأا˘ت˘ل ار˘ظ˘ن
م˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘جإا ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م د˘˘ع˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا

نأاو ق˘ب˘ضس يذ˘لا ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضصت˘˘لا˘˘ب
.هيلع اوعلطا

جراخلل ةيعبتلا نم سصلختلل ةيركسسعلا ةعانسصلا ريوطت ةيمهأا دكؤوي ةحيرقنسش
30 صصدÓبلا ةيمنت ‘ مهاضست ةيعانضص ةيؤور ىلع دامتع’اب ءاج رايÿا اذه ينبت نإا لاق

ةبلط جئاتن ‘ ةلم÷اب رافسصأا
بط ¤وأ’ا ةنسسلا

هايملاب نيومتلا عطق وحن
قوفت نيذلا نئابزلا نع

نييÓم5 مهريتاوف

40صص

30 صص

هب قدحملا رطخلا قيوطتل رانيدلا لادبتضساو رييغتل نوعدي ءاربخ

قباسسلاو ›ا◊ا نيريدŸا عاديإا
ةفا÷ا لوقبلاو بوب◊ا ةينواعتل

سسب◊ا ةلسشنخب

ليلاحت نع ةئاملاب05 ـب تاضضيوعت
«رأا يضس يب»و «راناكضسلا»

نييÓم5ـب حنم
ةيبرتلا يمدختسسمل
«انوروك»ـب نيباسصملا

40 صص

50صص

«ةلجاع» ةيفرسصم تاحÓسصإاب بلاطم
ةبوهنملا «ةلواوزلا» لاومأا عاجرتسس’

ايونسس ةيزاوملا قوسسلا ةميق ر’ود رايلم01^
كونبلا جراخ ةزنتكم رانيد رايلم0005 ^

40 صص
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ةئاملاب09

ققحتت مل دوعولا نم

ة˘ي’و ي˘ف نو˘ف˘ظو˘مو نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م فر˘˘ع
يذلا «يتسسفلاو يطر˘خ˘لا» ىد˘م ،ة˘ي˘بر˘غ
ةئاملاب09 نأا ةجردل ،مهتي’و يف عاسش
مل ةي’ولا نع لوأ’ا لوؤوسسملا دوعو نم
يلاو نأا عوسضوملا يف ريطخلا ،ققحتت
تارم ةدع دهعت نم وه ةيبرغلا ةي’ولا
دا˘م˘ت˘عاو تارار˘ق ذا˘خ˘˘تا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل
ققحتي نأا نود لكاسشملا لحل تاءارجإا
نيفظوملا صضعب دقتعيو ،كلذ  نم ءيسش
يدسصتلاب لوغسشم يلاولا نأا ةي’ولا يف
يتلا هدوعو ذفني مل كلذل ،انوروك ءابول
.جاردأ’ا ةسسيبح ةعاسسلا دحل تلازام

ءارمحلا ةناخلا

ةناخلا» يف نآ’ا وزو يزيت ةي’و فنسصت
ن˘م ارر˘سضت ر˘ث˘كأ’ا تا˘ي’و˘ل˘ل «ءار˘م˘ح˘لا

يف انوروك ءابول يناثلا يسشفتلا ةجوم
ي˘ف تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع ط˘سسو˘ت˘م ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيموي ت’اح7 نم لقا نم زفق ةي’ولا
يف ةيموي ةلاح34 ىلإا  ةيليوج رهسش يف
عومجم هيف ع˘ف˘ترا يذ˘لا ،ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش
13 مو˘ي ة˘لا˘ح8161 ن˘م ت’ا˘ح˘لا دد˘ع
،ربمفون03 موي ةلاح4192 ىلإا ربوتكأا
غلب ربمفون ره˘سش ي˘ف تا˘با˘سصإا ي˘لا˘م˘جإا˘ب
ن˘سسح˘ت˘لا ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ،ة˘˘لا˘˘ح6921
يف ةي’ولا يف يئابولا عسضولل فيفطلا
نأا ’إا ،ربمفون رهسش نم ريخأ’ا عوبسسأ’ا
.ةياغلل ابعسص لازي ام عسضولا

ةبيرم ةكرح
سسيلاوكلا يف

ريزولا تارايز ىدحإا ءانثأا ةعقاولا تثدح
ةي’و˘ل لÓ˘سس كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘سسأ’ا لوأ’ا
لاجرو نايعأا نم3 ئجوف امدنع ،راردأا
ةدوجوم ريغ مهءامسسأا نأاب ةي’ولا لامعأا

اهنأا صضرتفي ناك يتلا ةعومجملا نمسض
لخدأا ام وهو ،ةي’ولا رقمب لÓسس لباقتسس
دح تغلب بسضغلا نم ةروث يف نايعأ’ا
ي˘ف م˘سسقا يذ˘لا ،ق˘ب˘سسأ’ا ر˘يزو˘لا د˘˘يد˘˘ه˘˘ت
نأاب لامعأ’ا لاجرل ناميإ’ا ظلغأاب هبتكم
اذه مغرو ،ةمسصاعلا يف اهدادعإا مت ةمئاقلا
لاجر طغسض تحت ايسصخسش يلاولا لخدت
لوكوتوربلاب ف˘ل˘كم˘لا˘ب ل˘سصتاو لا˘م˘عأ’ا
ا˘فو˘خ ق˘ب˘سسأ’ا لوأ’ا ر˘يزو˘ل˘ل ي˘˘سصخ˘˘سشلا

.لكاسشملا نم
عيفرلا زارطلا نم ةقرسس

،نيقئاسسلا نينطاوملا نم نيروهتملا صضعب
قلخ نودمعتيو «ةليحلا يف ريغ نوروطتي»
ىلع ،ةيسصخسش صضارغأ’ ىسضوف˘لاو ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لا

حاورأاب نيلابم ريغ ،ةعيرسسلا قرطلا ىوتسسم
ىلع عيرسسلا قيرطلا دهسش ثيح ،صصاخسشأ’ا

دحأ’ ةبيرغ ةلاح ،يواسشوب ةقطنم ىوتسسم
تسضرع˘ت ه˘ترا˘ي˘سس نأا˘كو ر˘ها˘ظ˘ت ،ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا
لبق نم لاملا ىلع لوسصحلا لجأا نم لطعل
ظاظتكا ثودح ىلإا ىدأا يذلا رمأ’ا ،نيقئاسس
صصللا اذه نأا رمأ’ا يف بيرغلاو ،ريبك يرورم
نيسشملا لمعلا اذهب موقي تارم ةدع دهوسش
  .ةمسصاعلا يف

qarsana@essalamonline.com
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!ينربجت ’
تايكولسسلا ىلإا نينطاوملا صضعب راسشأا

راجتلا صضعب اهب موقي يتلا ةيقÓخأا ريغ
ثيح ،ءارسشلاو عيبلا ةيلمع ءانثأا ةعابلاو
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا نزو˘˘ب نو˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م ةدا˘˘˘ع
مهنوربجيو ن˘ئا˘بز˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل بو˘ل˘ط˘م˘لا

نع نوبزلا عنتما ام ةلاح يفو ،هذخأا ىلع
صصا˘ق˘نإا˘ب نو˘مو˘ق˘ي م˘ه˘نإا˘ف ة˘ي˘م˘كلا ذ˘خأا
لاحك ،ةعلسسلا نم ةدوجلا تاذ تابحلا
ةهكاف ءارسش دارأا يذلا نينطاوملا دحأا
هل ليق رعسسلا نع لأاسس امنيحو ،لاقتربلا
نزوب بلاط امنيحو ،رانيد002 ـب اهنأا

ينطعأا غلبملا كلما ’ هل لاقف ،رانيد052ةميقب هنزو مت ام نأا عئابلا هل لاق دحاو مارغوليك
هتقمي كولسسلا اذه ،يقابلا هل كرتو ةديجلا تابحلا صصاقنإاب عئابلا ماقف ،يبلط بسسح ىلع
قلعيل ،قح هجو نود هجارحإاب نوموقي يذلا يلاوزلا قح يف اميسس ،اعسشج هنوربتعيو نوريثكلا
.«عارذلاب يسشام يبر ىلع قزرلا» :رخآا لاقو ،ينجرحت Óف يبيجب ام ملعأا انأا مهدحا

ريزو بسصنم يف «ريم»
نأاسشلا يعباتم نم ريثكلا فرعي ’
نم ةيدلب صسيئر نأا ،ةيادرغب يلحملا
ن˘م ت’ا˘سصتا ى˘ق˘ل˘ت˘ي نا˘ك ة˘˘ي’و˘˘لا

ةلودلا يف رابك نيلوؤوسسمو ءارزو
ماع لبق ةي’ولا يلاو نم ىتح رثكأا

صسيئر ،امامت فورعم ببسسلا ،9102
ن˘˘˘˘ع ’وؤو˘˘˘˘سسم نا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
مهأا دحأا يف ،يحÓفلا حÓسصتسس’ا
صضارأا م˘˘˘سضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ةياغ ىلإاو ،صضرغلا اذهل ةسصسصخم
قلعتت تابلط ريم˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ي ة˘عا˘سسلا
.نيذفان صصاخسشأا نم عوسضوملا اذهب

؟رئازجلا نم بارعأ’ا ديري اذام
داور ه˘لواد˘ت و˘يد˘ي˘ف ع˘˘ط˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
ل˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘قاو˘م˘لا
ح˘لا˘سص ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سسا˘ي˘˘سسلا
ن˘ع ةو˘ق˘ب ع˘فاد ثي˘ح ،يوا˘ب˘ق˘سشلا
يتلا ةسسرسشلا ةمجهلا نم ،رئازجلا
تارامإ’او برغملا نم لك اهنسشت

اهف˘قاو˘م˘ل ا˘ه˘ن˘م ا˘ما˘ق˘ت˘نا ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نم لكسش ي’ ةسضفارلا ةعاجسشلا
نا˘˘ي˘˘كلا ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا لا˘˘كسشأا
تسسل» :لا˘ق ثي˘˘ح ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا

نم اهيلع فئاخ يننكلو ،اسسنرفو ايكيرمأا اهعمو يليئارسس’ا لÓتح’ا نم رئازجلا ىلع افئاخ
   .«ينويهسصلا نايكلا ةمدخ يف مهتاكلتمم لك اوعسضو نيذلا ،نيبرعتسسملا برعلا صضعب

ةلودلا ةنيزخ باسسح ىلع ةاباحم
رامثتسس’ا ةنج˘ل ف˘ل˘م د˘ع˘ي
حنم نع ةلوؤوسسملا ةيئ’ولا
ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘سضارأ’ا
يف ةيرامثتسس’ا عيراسشملل
يماع نيب ام ةطراف تاونسس
رطخأا دحأا ،6102و0102
ةديعب تلازام يتلا تافلملا

ةقلعت˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘ع
ىو˘كسش تلا˘˘قو ،دا˘˘سسف˘˘لا˘˘ب
ن˘م دد˘˘ع ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ة˘˘ق˘˘با˘˘سس
لوسصحلا تاف˘ل˘م با˘ح˘سصأا

ةسصسصخملا يسضارأ’ا ىلع
ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
نأاب ،ةلقرو ةي’وب يحÓفلاو
ةميلعت اولغتسسا6102و0102 يماع يف يئ’ولا ىوتسسملا ىلع نيلوؤوسسملا نم اددع
عيجسشتب ةقلعت˘م˘لا ،لÓ˘سس كلا˘م˘لا د˘ب˘ع3102 ما˘ع ي˘ف ةردا˘سصلا ق˘˘ب˘˘سسأ’ا لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا
ىكتسشاو ،نييمهو نيرمثت˘سسم˘ل ة˘ع˘سسا˘سشلا ي˘سضارأ’ا تار˘سشع ح˘ن˘م˘ل صصا˘خ˘لا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا

،نيرمثتسسملا صضعبل ةيليسضفتلا ةلماعملاو ةرربملا ريغ تÓيهسستلا هومسسأا امم نورمثتسسم
قيرطلا ىلع ةلطم يسضارأا حنم فسصوو ،عيراسشملل ةسصسصخملا يسضارأ’ا حنم لاجم يف
.«ةلودلا ةنيزخ باسسح ىلع ةاباحم» هنأاب94 مقر ينطولا
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ىلع ةحيرقن˘سش ق˘ير˘ف˘لا لا˘ق
ةد˘عا˘ق˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز صشما˘˘ه
ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب داد˘مإÓ˘ل ة˘يز˘كر˘م˘˘لا
دارم ين˘ب˘ب ى˘لوأ’ا ة˘ير˘كسسع˘لا
راطإا يف جردنت يتلاو ةديلبلاب
ططخ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ىد˘م ة˘ع˘با˘ت˘م
دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ة˘˘نر˘˘سصعو د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘˘م˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ةدايقلا نإا ،ةدعاقلا هذه ىوتسسم
ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع صشي˘ج˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا

ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘ج
د˘ع˘ُت ي˘ت˘لا ةد˘ئار˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ا˘ي˘عا˘ن˘سص ا˘ب˘ط˘˘ق
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ق˘فر زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
ةد˘عا˘˘ق ،ىر˘˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح قÓ˘˘ط˘˘نا

ن˘م ةد˘عاو ة˘ير˘كسسع ة˘عا˘ن˘سص
تارد˘ق˘لا˘˘ب ءا˘˘ق˘˘تر’ا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش
تادحول ةيتايلمعلاو ةيكيتكتلا
اهدامع ة˘ير˘ب˘لا ة˘كر˘ع˘م˘لا ماو˘ق
ىلع صسوردملاو تباثلا ريسسلا

ةرطسسملا فادهأ’ا غولب ىطخ
،يو˘ي˘˘ح˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف

نامسضب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’
ير˘˘كسسع˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
را˘سسم˘ب ءا˘ق˘تر’او ه˘ت˘نر˘سصعو
يكيتسسيجوللاو ينقتلا دانسسإ’ا
.«لومأاملا هادم ىلإا

نا˘˘˘˘˘كرأا صسي˘˘˘˘˘ئر فا˘˘˘˘˘˘سضأاو
ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘لا
ة˘برا˘ق˘م˘لا هذ˘˘ه˘˘ل اد˘˘ي˘˘سسج˘˘تو»
انم اناميإاو ةرسصبتملا ةينطولا

˘مو˘ي˘لا م˘لا˘ع ي˘ف يد˘ح˘ت˘لا نأا˘ب
مكحتلاو ةفر˘ع˘م˘لا ي˘ف ن˘م˘كي
امهرابتعا˘ب ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ي˘ف
ةمأ’ا ةداي˘سسل ن˘ي˘ما˘ه ن˘ي˘ل˘ما˘ع
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ي˘سسا˘سسأا طر˘˘سشو
تلق ،اهرارقت˘سساو ا˘ه˘ن˘مأا ى˘ل˘ع
انسضخ ةبراقملا هذهل اديسسجت

ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت را˘˘˘م˘˘˘غ
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حا
دانسسإاو دادمإا رداسصمب يبعسشلا
صسفن يف ة˘م˘ها˘سسم˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد
تاعا˘ن˘سصلا ثع˘ب ي˘ف قا˘ي˘سسلا
ا˘ه˘جا˘مدإا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘ج˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسإ’ا

.«ةدعاو قافآا تاذ عيراسشم
رايخلا اذه انينبت دقلو» عباتو

دا˘م˘ت˘ع’ا لÓ˘خ ن˘˘م بئا˘˘سصلا

ح˘م˘سست ة˘ي˘عا˘ن˘سص ة˘يؤور ى˘ل˘˘ع
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قا˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘˘ها˘˘˘˘سستو
دÓبلل ةيعامتج’او ةيداسصتق’ا
ىد˘˘˘˘حإا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ُت ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘كل
ة˘ي˘عا˘فد˘لا تا˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سس’ا
ةيمنت يف ةمهاسسملا ىلإا ةيمارلا
معدو اندÓبب يعانسصلا جيسسنلا
ع˘يو˘ن˘ت˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا دو˘˘جو˘˘م˘˘لا
بسصا˘ن˘م ر˘ي˘˘فو˘˘تو دا˘˘سصت˘˘ق’ا
يعانسص جوتنم قيقحتو لغسش
ن˘ع Ó˘سضف ،ي˘سسفا˘ن˘ت ي˘˘ن˘˘طو
ة˘ي˘ئز˘ج ة˘ف˘سصب و˘لو صصل˘خ˘ت˘لا

تا˘ي˘ع˘ب˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘تو
وهو جراخلا هاجت ةيجولونكتلا
نم ايناديم دسسجت يذلا رايخلا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م ثاد˘˘˘˘حا لÓ˘˘˘˘خ
يعانسص عباط تاذ ةيداسصتقا

ةد˘عا˘ق˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م يرا˘ج˘˘تو
دارم ينب˘ب داد˘مإÓ˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا
.«ىلوأ’ا ةيركسسعلا ةيحانلاب

يوا˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م صضا˘˘˘ير ف˘˘˘سشك
ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا وسضع
صضا˘ير رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ا˘نورو˘˘ك
متيسس يذلا حاقللا نأا ،يوايهم
صسوريف˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ه˘ق˘يو˘سست
اميسس «ريبك مÓك» هيف يجاتلا
يف لوادتملا ثيدحلا لظ يف
فواخم نأاسشب مÓعإ’ا لئاسسو
ىدملا ىلع تانيجلا رييغت نم
تافسصاوم نع افسشاك ،ليوطلا
رئازجلا هينتق˘ت˘سس يذ˘لا حا˘ق˘ل˘لا
.ءابولا ةهجاومل

نأا ،صسمأا يوايهم صضاير دكأا
ددع ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘عا˘ف˘ترا كا˘ن˘ه
،انورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإ’ا

ثيح ،قلقملاب عسضولا افسصاو
صصيخسشت ةلاح0001 ىسصحأا

.ايموي ةافو ةلاح51و
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا و˘˘˘سضع ف˘˘˘سشكو

نع ،انوروك ةعباتم˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ا˘هد˘م˘ت˘ع˘ت˘سس ي˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا
لجأا نم حاقللا ءانتق’ رئازجلا

نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م
ءانتقا ىلع مدقت نل ةموكحلا
تانامسض ترفوت  اذإا ’إا حاقللا

قلعتي اميف اميسس ،هنأاسشب ةريبك
ةيبناج صضارمأا يأا روهظ مدعب

.ديعبلا ىدملا ىلع
،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف فا˘˘سضأاو

دامتع’ا متيسس ي˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا

رايتخ’ ةلودلا فرط نم اهيلع
يف لث˘م˘ت˘ت ،بسسا˘ن˘م˘لا حا˘ق˘ل˘لا
نم مهأ’او ،ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ،ةءا˘ف˘كلا

صضارمأا قلخي ’ نأا وه هلك اذه
ةريبك ةعانم يطعي نأاو ةريطخ
.ديعبلا ىدملا ىلع

ةر˘ي˘ب˘كلا ت’ؤوا˘˘سست˘˘لا ن˘˘عو
رث˘ك ه˘نأا ح˘سضوأا ،حا˘ق˘ل˘لا نأا˘سشب
ل˘ئا˘سسو ي˘ف ار˘˘خؤو˘˘م ثيد˘˘ح˘˘لا
،ةيعامتج’ا عقاو˘م˘لاو مÓ˘ع’ا

تانيجلا رييغت نم فواخم نع
د˘ع˘ب ،ل˘يو˘ط˘˘لا ىد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نأا احسضوم ،حا˘ق˘ل˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا

جاتنا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عر˘سس كا˘ن˘ه
راسشت˘ن’ا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،حا˘ق˘ل˘لا
فلتخم يف صسوري˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا
دد˘ع ل˘سصو ثي˘ح ،م˘لا˘ع˘لا لود
8,65 نم رثكأا ىلإا نيباسصملا

نم رثكأا تايفولا ددعو نويلم
اددسشم .ملاعلا يف نويلم63,1
تانامسض دوجو ةرورسض ىلع
. ةريبك

تاقÓعلا لقثب قلعتي اميفو
،حاقللا ىلع لوسصحلل ةيلودلا
ةم˘ظ˘ن˘م نأا ،رو˘سسي˘فور˘ب˘لا د˘كأا
ي˘ت˘لا ي˘ه ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
يح˘سصلا ع˘سضو˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘ت
ددسشو .هنامسضل ةلوخملا يهو
ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘فو˘ت  ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع
نيزختو لقنل تا˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع

ن˘كا˘مأ’ا ي˘ف ة˘سصا˘خ ،حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
.ةديعبلا

ي˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا فا˘˘˘سضأاو
ةجتنملا رباخملا لك عم لاسصتا
‐ ةيناملأ’ا» رزياف اهنيب ،حاقلل
«كي˘ن˘˘تو˘˘ب˘˘سس»و «ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب ح˘˘˘سصنو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسور˘˘˘لا
.حاقللا ءانتقا نأاسشب ةرماغملا

داسضملا حاقللا راعسسأا لوحو
وسضع دكأا ،يجا˘ت˘لا صسور˘ي˘ف˘ل˘ل
انوروك ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا
نيب ام حاورتت اهنأا ،روسسيفوربلا

ةعر˘ج˘ل˘ل ر’ود53 ى˘˘˘لإا5
يوتحي حاقللا نأا املع ،ةدحاولا

نأا ىلإا اري˘سشم ،ن˘ي˘ت˘عر˘ج ى˘ل˘ع
نأا تد˘كأا نأاو ق˘ب˘˘سس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهمامأا اقئاع نوكي نل رعسسلا

.ديجلا حاقللا داريتسس’
،حاقللاب ةينعملا ةئفلا نعو

نأا ،يوا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘م صضا˘˘˘˘ير د˘˘˘˘كأا
ي˘ي˘ن˘ه˘م˘ل نو˘˘كت˘˘سس ة˘˘يو˘˘لوأ’ا
ل˘ك ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ي ،ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق
ةنسس56 نم رثكأ’ا صصاخسشأ’ا

.ةنمز˘م˘لا صضار˘مأ’ا با˘ح˘سصأاو
م˘ت˘ي م˘ل نآ’ا د˘ح˘ل نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
نم متيسس يتلا نكامأ’ا ةجمرب

. حاقللا ءاطعإا اهلÓخ
 يمولد Ëرم

دÓبلا ةيمنت ‘ مهاضست ةيعانضص ةيؤور ىلع دامتع’اب ءاج رايÿا اذه ينبت نإا لاق

ةيركسسعلا ةعانسصلا ريوطت ةيمهأا دكؤوي ةحيرقنسش
جراخلل ةيعبتلا نم سصلختلل

خ.ةميضسن

ريوطت ىلع صشيجلل ايلعلا ةدايقلا مزع ،يبعضشلا ينطولا صشيجلا ناكرأا صسيئر ةحيرقنضش ديعضسلا قيرفلا دكأا
ةيئزج ةفضصب ولو اهضصلخت ةيلخاد دانضسإاو دادمإا رداضصمب ةضسضسؤوملا تاجايتحا ةيبلت فدهب ةيركضسعلا ةعانضصلا

.جراخلل ةيجولونكتلا ةيعبتلا نم

يف تاضضيفخت نم تدافتضسا
«ريفارغتولود» ءاود داريتضسا

ءاسضقلل حمطت رئازجلا
«اديسسلا» سضرم ىلع
0302 لولحب ايئاهن
ديزوب نب نامحرلا دبع دافأا

صسوريف نأا ،ةحضصلا ريزو
ةقاعإا يف ببضست انوروك
يتلا ةيحضصلا تامدخلا

نولماحلا اهنم ديفتضسي
ةعانملا صصقن صسوريفل
نأا ادكؤوم ،«اديضسلا» ةيرضشبلا
ةمزتلملا لودلا نم رئازجلا

حمطتو ءادلا ةحفاكمب
لولحب ايئاهن هيلع ءاضضقلل
لÓخ ريزولا فاضضأاو.0302
مويلا ءايحإا ىلع هفارضشإا
صضرم ةحفاكمل يملاعلا
يندملا عمتجملا نأا «اديضسلا»
ةدم لÓخ اريبك ارود بعل
يقلت ليهضست يف ةحئاجلا
،صسوريفلل نيلماحلل جÓعلا

صسوريف راضشتنا نأا ىلإا اريضشم
’ ةنكاضسلا نيب ةعانملا صصقن
.رئازجلاب ةئاملاب1.0 ىدعتي
نأا نامحرلا دبع فاضضأاو
عم ةمربملا تايقافت’ا

ةدحتملا ممأ’ا ةمظنم
ةفلكت صضيفختب حمضستضس
ر’ود نييÓم6 يلاوحب جÓعلا
جÓعلا يقلت لهضستو ايونضس

نم ةئاملاب08 نم ديزأ’
.نيباضصملا

نع لوأ’ا لوؤوضسملا نلعأا امك
ءاود لاخدإا نع ةحضصلا عاطق
جÓعلا نمضض «ريفارغتولود»
صضرمب نيباضصملل يلوأ’ا
ام ةبضستكملا ةعانملا صصقن
نم ةئاملاب08 جÓعب حمضسي
رئازجلا نأا ازربم ،نيباضصملا

نادلبلا ةمئاق نمضض جردنت
صصيخرتلا نم ةديفتضسملا
تاءارب ةعومجمل يعوطلا
اهل حمضسيضس يذلاو ،ةيودأ’ا

ءاود ىلع لوضصحلاب
صضفخنم رعضسب «ريفارغتولود»

.ىرخأ’ا لودلاب ةنراقم ادج
ريزو راضشأا ،قايضسلا صسفن يفو
نم ةدافتضس’ا نأا ةحضصلا
صصيلقتب حمضسيضس صصيخرتلا

تاضسوريفلا نم جÓعلا ةروتاف
6 حبر قيقحتو ةيرقهقلا

.ايونضس ر’ود نييÓم
خ.ةميضسن

:دكؤوي يوايهم صضاير انوروك ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا وضضع

ةÒبك تانامسضب ’إا حاقللا ءانتقا ىلع مدقت نل رئاز÷ا

صسيراب ‘ اهل تارقم ذختت تامظنم نع فضشك
رئاز÷ا ىلع بلاكتت

ةحئ’ ءارو فوقولاب اسسنرف مهتي رميحلب
ةÒخأ’ا يبوروأ’ا ناÈŸلا

مهتاباجإاب ةنراقم «ةيقطنŸا Òغ»ـب تامÓعلا اوفضصو

بط ¤وأ’ا ةنسسلا ةبلط جئاتن ‘ ةلم÷اب رافسصأا

ر˘يزو ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع ه˘جو
مسساب يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا
ىلإا ماهت’ا عباسصأا ،ةموكحلا
ة˘ح˘ئ’ ءارو ا˘ه˘فو˘قو˘ب ا˘سسنر˘ف
،ةر˘ي˘خأ’ا ي˘بوروأ’ا نا˘م˘لر˘ب˘˘لا
ناسسنإ’ا قوقح ةيعسضو نأاسشب
ديدع نع افسشاك ،رئازجلا يف
تارقم ذختت يتلا تامظنملا
ىلع لسصحتو صسيراب يف اهل
ىلع بلاكتت ،ةحيرم تاسشاعم
 .ةلودلا

حيرسصت ي˘ف ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب م˘ه˘تا
ءارو اهفوقوب اسسنرف يفحسص
اهردسصأا يتلا ةريخأ’ا ةحئÓلا
نا˘˘سشب ،ي˘˘بوروأ’ا نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

ي˘ف نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح ة˘ي˘ع˘سضو
هذ˘˘˘ه نأا فا˘˘˘سضأاو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تام˘ج˘ه˘ت˘ل صضر˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘خأ’ا
نم ،صسيراب فرط نم ةيظفل

م˘ت˘ي ي˘ت˘لا تاءاد˘ت˘˘ع’ا لÓ˘˘خ
نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘ق˘˘يو˘˘سست
 .يبوروأ’ا

تامظنملا ريزولا مهتا امك
ا˘ه˘تا˘سصن˘مو ة˘ي˘مو˘كح˘لا ر˘ي˘غ
،ةيلحملا ةيسسايسسلاو ةيمÓعإ’ا
تاءادتع’ا هذه يف طروتلاب

ن˘ع ا˘ف˘سشا˘ك ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يتلا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
صسيراب يف تارق˘م ا˘ه˘ل ذ˘خ˘ت˘ت
د˘ع˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مآا˘˘ت˘˘ت

تا˘سشا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لو˘˘سصح
 .ةحيرم

رئازجلا نأا ،رميحلب حسضوأاو
لثمل تسضرعت نأاو اهل قبسس
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تاءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’ا هذ˘˘˘ه
نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب ط˘غ˘سض تا˘عا˘م˘ج
اهت˘ع˘م˘سس ه˘يو˘سشت˘ل ،ي˘بوروأ’ا
،ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
قيرط نع ةيدرفلا تايرحلاو

تحسضأا يتلاو ،ةل˘ثا˘م˘م ح˘ئاو˘ل
دح ىلع .ةلمم تقولا رورم عم
 .هريبعت

ةحئÓلاب قايسسلا يف ركذو
اهيلع قدا˘سص ي˘ت˘لا ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لا
ة˘ن˘سسلا ي˘˘بوروأ’ا نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
ربمفون يف هنأا انيبم ،ةيسضاملا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا تسضر˘˘˘ع˘˘˘ت ،9102
نم ةفحجمو ةداح تاداقتن’
يف ،نييبوروأا نييناملرب فرط
ةفكاع دÓبلا هيف تناك تقو
ةيسسائرلا اهتاباختنا حاجنإا ىلع
يذ˘لا قزأا˘م˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل
 .قباسسلا ماظنلا هيف اهعسضو

نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘˘لا نأا ،ح˘˘˘˘سضوأاو
8 ةطقنلا يف بهذ يبوروأ’ا

م˘˘سسر د˘˘ح ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ئ’ ن˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بجاو˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
نأاب هديكأاتب هجاهتنا نييرئازجلا
يراج˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا لا˘ق˘ت˘ن’ا»
عيمجل قحلا نمسضي نأا بجي
مهسسنج نا˘ك ا˘يأا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

مهقرع وأا يفارغجلا مهلسصأاو
˘˘‐ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا م˘˘ه˘˘ع˘˘˘سضوو
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ب ،يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
لكسشب ةكراسشملا يف غيزامأ’ا

يطارقميدلا راسسملا يف لماك
ةكراسشملا يف مهقح ةسسراممو
.«ما˘˘ع˘˘لا نأا˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ي˘˘˘ف
ت’واحم ىودج نع Óئاسستم
ةايح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘قر˘ع˘لا ءا˘ف˘سضإا
 .ةيسسايسسلا

ناملربلا ةح˘ئ’ تف˘ّل˘خ د˘قو
قوقح عسضو لوح يبوروأ’ا
،رئازجلا˘ب تا˘ير˘ح˘لاو نا˘سسنإ’ا

،لا˘˘ع˘˘فأا دودرو ا˘˘ع˘˘سساو ’د˘˘˘ج
ن˘˘˘˘م باز˘˘˘˘حأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب تدد˘˘˘˘˘ن
اهتنادأاو ة’اوملاو ة˘سضرا˘ع˘م˘لا
 .ةدسشب ةيجراخلا

 يمولد ميرم

جا˘ج˘ت˘˘ح’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي
تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف ءا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس’او
ةسصاخلا يعامتج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
بط ى˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ب
نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب
مهتامÓع ةمئا˘ق ى˘ل˘ع او˘ع˘ل˘طا

،ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب را˘ف˘سصأا˘ب اوأا˘جا˘ف˘تو
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
1 ةمÓع اودجو نمم ةبلطلا

هو˘ل˘ب˘ق˘ت˘ي م˘ل ا˘م و˘هو ،02 ن˘˘م
ارظن يقطنملا ريغب هوفسصوو
تسسي˘ل ا˘ه˘نو˘ك ن˘م م˘هد˘كأا˘˘ت˘˘ل

ةنراقم دعب ،ةيقيقحلا مهتامÓع
يجذومنلا حيحسصتلاب مهتاباجإا
 .هيلع اوعلطا نأاو قبسس يذلا

ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘˘سصم تد˘˘˘كأا
ة˘ب˘ل˘ط˘لا نأا «مÓ˘سسلا» ةد˘ير˘ج˘ل
رييسستلا ءوسس نم اريثك نوناعي

نع كيهان ،تاناحتما ةرتف لك
ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا تا˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت˘˘لا
حي˘ح˘سصت م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ئ˘طا˘خ˘لا
م˘ل ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘˘ق˘˘فو م˘˘ه˘˘قاروأا
م˘ه˘نأ’ ه˘م˘سضه او˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
يف «ريبك م˘ل˘ظ˘ل» نو˘سضر˘ع˘ت˘ي

 .اذهل ةجيتن مهتامÓع
قيرط نع ة˘ب˘ل˘ط˘لا ج˘ت˘حاو

ع˘فر˘ب او˘ما˘ق ن˘يذ˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م
،بطلا ةيلك ةرادإ’ مهيواكسش

هذه لثم ىلع اهنم اودوعت يتلا
ي˘˘ف ءا˘˘˘ط˘˘˘خأ’او تا˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘لا
.مهبسسح تامÓعلا

حيحسصت ةبل˘ط˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
ةرادإ’ا فر˘ط ن˘م م˘ه˘˘تا˘˘مÓ˘˘ع
لا˘كسشإ’ا ل˘ح˘ب تد˘˘عو ي˘˘ت˘˘لا
حيحسصت نع ن˘ل˘ع˘ت م˘ل ا˘ه˘ن˘كل
دري ’و ،ةظحللا دحل تامÓعلا

نيينع˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك
ءاطخأ’اب ةينعم˘لا صسي˘يا˘ق˘م˘لا˘ب
تا˘م˘لا˘كم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا

عسضي ام وهو ،ةبلطلا يلثمم
ةريحلا عسضوم يف مهنم ريثكلا
ريسصم نوفرعي ’ مهنوكل ارظن
.دعب ةيسساردلا مهتنسس

نم اريثك ةبلطلا فوختيو
،لسصاحلا لاكسشإ’ا ةيوسست مدع
م˘˘˘ل ن˘˘˘يذ˘˘˘لا كئ˘˘˘لوأا ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ةيفاك عيماجم ىلع اولسصحتي

امم ،ةيناثلا ةنسسلا ىلإا مهلاقتن’
ةنسسلا ةداعإا رطخ يف مهعسضي
لهف ،ةتحب ةيرادإا ءاطخأا ببسسب
ةيعسضو ةيوسستل ةرادإ’ا كرحتت

ةسسايسس جهتنتسس اهنأا مأا اهتبلط
ن˘م ا˘هر˘ي˘غ˘˘ك «ج’و˘˘كير˘˘ب˘˘لا»
.ةيرئازجلا تارادإ’ا

 د.م



ىلع صسمأا يقارب ريزولا دكأا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا صشما˘˘˘ه
˘ما˘ظ˘ن ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ي˘نور˘ت˘˘كل’ا
صصا˘˘خ˘˘لا د˘˘حو˘˘م˘˘لا كا˘˘ب˘˘˘سشلا
عاطق اهمدقي يتلا تامدخلاب
تاطلسسلا نأا ،ةيئاملا دراوملا
تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘سست تع˘˘˘˘سضو د˘˘˘˘ق
قوفت يتلا ري˘تاو˘ف˘لا د˘يد˘سست˘ل
ثيح ،ميتنسس نييÓم5 اهتميق
قفو ددسسي نأا نوبزلل نكمي

ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سضت صصا˘˘˘˘˘˘خ لود˘˘˘˘˘˘ج
ديوزتلاب ةفل˘كم˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ع˘ط˘ق˘لا ءار˘جإ’ ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت كلذو
ي˘ف ذا˘خ˘ت’ ر˘ط˘سضت د˘ق ي˘ت˘لا

.لطامتلا ةلاح
،ريزولا لاق ىرخأا ةهج نم

نÓعإ’ا هناوأ’ قباسسلا نم هنا
نأا ادكؤوم ،فا˘ف˘ج˘لا ة˘لا˘ح ن˘ع
يتلا راطمأ’ا نم ةبسسن ربكأا
ام ا˘ب˘لا˘غ دود˘سسلا ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سست
ىلإا يفناج رهسش نم لجسست

ن˘ح˘˘نو ،صسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘غ
بق˘ع ة˘سصا˘خ اد˘ج نو˘ل˘ئا˘ف˘ت˘م
تقا˘ف ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا را˘ط˘مأ’ا
دحاو موي يف يرهسشلا لدعملا

ةمسصاعلاك تاي’و ةدع يفو
مت ثيح ،ريزولا لوقي ةبانعو
ةبسسن ةئا˘م˘لا˘ب93 ل˘ي˘ج˘سست
تاءار˘جإا˘كو ،دود˘سسلا ءÓ˘ت˘˘ما
ر˘ي˘ط˘سست˘ب  ا˘ن˘م˘ق ة˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘سسا

زكر˘ت˘ي ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا ط˘ط˘خ˘م
صضيوعتل ةيفوجلا هايملا ىلع
ىلع دود˘سسلا نوز˘خ˘م ع˘جار˘ت
رثأا ام وهو ادسس02 ىوتسسم
81 ربع ديوزتلا ةيلمع ىلع
ها˘ي˘م˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإاو ،ة˘˘ي’و
هايمب ةرازولا نيعتسست ةيفوجلا
فسشك ثيح ،ةÓ˘ح˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا

ىلع ةط˘ح˘م11 دو˘˘جو ن˘˘ع

ي˘ف ي˘ه ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘˘لا
يف ىرخأا4و لÓغتسس’ا روط
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،قÓ˘˘ط˘˘ن’ا رو˘˘ط
‐ لفكتت ثيح ةافسصملا هايملا

ةطحم02 ‐ر˘˘˘يزو˘˘˘لا بسسح
ةلمعت˘سسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ف˘سصت˘ل

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هايملا نم ةئاملاب54 ةيفسصتب

.ينطولا ىوتسسملا ىلع
ها˘ي˘م˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا ن˘˘عو

نإا ر˘يزو˘لا لا˘ق ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
دو˘˘˘جو ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي بب˘˘˘˘سسلا
لي˘ج˘سست م˘ت ثي˘ح تا˘بر˘سست˘لا

وهو ايموي اديدج ابرسست051
ديوزت˘لا ع˘ط˘ق ى˘لا م˘ه˘ع˘فد ا˘م
ة˘ي˘ل˘ي˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا ن˘˘م صصي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
حÓسصإا راظتنا يف ةبرسستملا
ةقرف052 فرط نم باطعأ’ا
حÓ˘˘سصإ’ ا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي لو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت
. تابرسستلا

را˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نا˘˘ف ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ةنمقرل ةموكحلا ةيجيتارتسسا
ءا˘سضق˘لا فد˘ه˘بو تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ةيطارقوريبلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ة˘بر˘ج˘ت ي˘ف ،ةرازو˘لا تق˘˘ل˘˘طأا

اينورتكلا ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘جذو˘م˘ن
دحوملا كابسشلا ماظن ليعفتل
ي˘ت˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
نو˘كت˘سسو ،عا˘ط˘ق˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘˘ي
ى˘˘˘م˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘باو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةدو˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لاو «تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ب»
ةرازولل ينورتكلإ’ا عقو˘م˘لا˘ب
اقÓطنا نينطاوملا ةمدخ يف
ن˘كم˘ي ثي˘ح ،صسما را˘ه˘ن ن˘˘م
،ةمات ة˘لو˘ه˘سسب ا˘ه˘ي˘لإا جو˘لو˘لا

تاغل3 ـب ة˘سضور˘˘ع˘˘م ي˘˘هو
اذ˘كو ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘مو ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
ءاو˘سس نو˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي

وأا ن˘˘ي˘˘يدا˘˘˘ع ن˘˘˘ئا˘˘˘بز او˘˘˘نا˘˘˘ك
ميدقت تا˘سسسسؤو˘م˘لا با˘ح˘سصأا

متي˘سسو م˘هاو˘كسشو م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط
ام بسسح‐ تابل˘ط˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م
يسسايق تقو يف ‐ريزولا هلاق
تابلطب اهنم قل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس
بر˘سشلا ها˘ي˘م تاو˘ن˘˘ق زا˘˘ج˘˘نإا

ةبسسنلاب وأا يحسصلا فرسصلاو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’
لوسصحلل تاسساردلا بتاكمو
هجوتسس ثيح ،دا˘م˘ت˘ع’ا ى˘ل˘ع
تا˘ه˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘ح’ يوا˘˘كسشلا

ءاوسس هايملا عيزوت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا وأا لا˘˘ي˘˘سس
ةباوبلا نأا ام˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘˘فو˘˘˘ت
.ةي’و84 ىوتسسم
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صسÓفإ’ا كضشو ىلع تحضضأا ديوزتلا تاضسضسؤوم نأا دكأا يقارب

نييÓم5 مهريتاوف قوفت نيذلا نئابزلا نع هايملاب نيومتلا عطق وحن

ز.صسواط

يف عارضسإ’ا ىلإا هايملا ريتاوف اوددضسي مل نيذلا نينطاوملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو يقارب ديمحلا دبع اعد
ءارجإ’ا نأا ادكؤوم ،ميتنضس نييÓم5 مهنويد ىدعتت نم اميضس ،مهنع ديوزتلا عطق ىلإا اورطضضي نأا لبق اهديدضست

ىلع بلضسلاب داع دق ،«انوروك» ةحئاج ةيادب ذنم ذختملا هايملاب نيومتلا عطق مدعب قلعتملا يئانثتضس’ا
.صسÓفإ’ا كضشو ىلع تحضضأا يتلاو ديوزتلا تاضسضسؤوم

قيوطتل رانيدلا لادبتضساو رييغتل نوعدي ءاربخ
هب قدحملا رطخلا

«ةلجاع» ةيفرسصم تاحÓسصإاب بلاطم
ةبوهنملا «ةلواوزلا» لاومأا عاجرتسس’

ايونسس ةيزاوملا قوسسلا ةميق ر’ود رايلم01
كونبلا جراخ ةزنتكم رانيد رايلم0005

يملاعلا داضصتق’ا صشعنيضس ةيحضصلا دويقلا فيفخت نإا لاق

ةدارإا ىلع ليلد «كبوأا» عامتجا ليجأات :راطع
قفاوت ىلإا لسصوتلل عيمجلا

ى˘لإا ،دا˘سصت˘˘قا ءار˘˘ب˘˘خ را˘˘سشأا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا با˘ب˘˘سسأا
مغر ،اي˘لا˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت
اهزنتكي يتلا ةيلا˘م˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا
كو˘ن˘ب˘لا جرا˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ير˘ثأا

رانيد نويليرت5 لداعت يتلاو
وأا را˘ن˘يد را˘ي˘˘ل˘˘م0005 يأا

،ميتنسس رايلم فلأا005 يلاوح
قو˘سسلا ة˘م˘ي˘ق ىد˘ع˘ت˘ت ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
ر’ود را˘ي˘ل˘˘م01 ة˘يزاو˘م˘˘لا
ةرور˘سض ى˘لإا ن˘ي˘عاد ،ا˘˘يو˘˘ن˘˘سس
عا˘جر˘ت˘سس’ ة˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
ةبقح يف تبهن يتلا لاومأ’ا
،جراخلاو لخادلا يف ةقيلفتوب
.داسصتق’ا يف اهخسض ةداعإاو

ببسس نأا ءاربخلا ء’ؤوه دكأا
مهلاومأا نييرئازجلا عاديإا مدع
ةقث ةمزأا يف نمكي ،كونبلا يف
ةي˘كن˘ب˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ف˘ل˘خ˘تو
برهتلا ىلإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةبسسن نأاو ةهج نم يبيرسضلا

اهرخدي يتلا لاومأ’ا نم ةريبك
م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

لاومأا ،ينو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ا˘هرد˘سصم
نم اهليسصحت مت لاومأاو ةوسشر
ر˘ي˘غ تا˘ق˘ف˘سص ن˘مو ،دا˘˘سسف˘˘لا
،ة˘عو˘ن˘م˘م ةرا˘ج˘تو ،ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
م˘˘ت˘˘ي و˘˘ل ه˘˘نأا ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘سشم
رايلم003 غ˘ل˘ب˘م عا˘جر˘ت˘˘سسا
ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لا لاو˘مأ’ا ن˘˘م ر’ود

لÓخ نمزلا نم نيدقع ةليط
يف اه˘خ˘سضو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب م˘كح
.رانيدلا ىفاعتيسس داسصتق’ا

ريبخلا ،لو˘ق˘ي قا˘ي˘سسلا ي˘فو
صصويك رو˘ت˘كد˘لا يدا˘سصت˘ق’ا
ةمزأ’ا رهاظم نم هنأا ،ميهاربإا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ر˘˘ي˘˘غ يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘غ م˘˘خ˘˘سضت˘˘لا ،ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
تاراقعلا راعسسأا يف يعيبطلا
ىد˘حإا ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘˘ع˘˘ج ل˘˘كسشب
يف ا˘عا˘ف˘ترا م˘لا˘ع˘لا لود ر˘ث˘كأا
ريغ عافتر’او ،راقعلا راعسسأا
تÓم˘ع˘لا را˘ع˘سسأ’ ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ىتح رانيد˘لا ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا

تار˘سشؤو˘م ل˘ك تنا˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
لبق ةيوق يرئازجلا داسصتق’ا
رارقلا نوكيسس اذهلو ،تاونسس
اذإا رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا ر˘ث˘كأ’ا

يف ةيمومعلا تاطلسسلا تبغر
و˘ه ،د˘سسا˘ف˘لا لا˘م˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ايلاح ةلوادتملا ةلمعلا بحسس
نو˘كي ةد˘يد˘ج ة˘˘ل˘˘م˘˘ع ع˘˘ب˘˘طو
«ةراكسشلا تارايل˘م» با˘ح˘سصأا

لماك عاديإا ىلع اهعم نيربجم
،اهلادبتسس’ كونبلا يف مهلاومأا

ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
ايلاح ةيلمعلا لع˘ج˘ت ة˘ي˘ح˘سصلا

ن˘˘˘م ن˘˘˘كل ،ة˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
تيو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘˘ع يرور˘˘˘˘˘سضلا
ةداعإا ةيلمع يأا نأ’ ةسصرفلا
دع˘ب ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قÓ˘ل ءا˘ن˘ب
جاتحت ةليوطلا داسسفلا تاونسس
لاخدإاو ةقدب داسصتق’ا مييقتل
ةلجع يف يعرسشلا ريغ لاملا
نوكت نلو يقيقحلا داسصتق’ا

نود نم ةنكم˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ةيعر˘سشلا ر˘ي˘غ لاو˘مأ’ا بح˘سس
.ةعرسسبو قوسسلا نم

ر˘ي˘ب˘خ˘لا دا˘فأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
يا˘حر رو˘ت˘كد˘˘لا يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

تارسشؤوملا لك نأا ،نيدلا لامج
ةيداسصتق’ا وأا ةيسسايسسلا ءاوسس
رييغت ةيلمع لعجت رئازجلا يف
’ ايمتح ارمأا ةينطولا ةلمعلا

ةطلسسلا تناك اذإا اذه هنم رفم
حÓ˘˘˘سصإ’ا ي˘˘˘ف Ó˘˘˘ع˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘ج
ى˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لاو يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ف˘ي˘سضيو ،ه˘ت˘برا˘ح˘مو دا˘سسف˘لا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا نأا يا˘˘حر رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

ل˘ي˘قار˘ع ا˘ه˘يد˘˘ل ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لاو
قو˘سسلا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
يعرسشلا ريغ لاملاو يزاوملا
نأاو ةسصاخ ،هب حرسصملا ريغ وأا

ة˘ق˘با˘سسلا ت’وا˘ح˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
جراخ لوادتملا لاملا بحسسل
تءاب ،ةيمسسرلاو ةيكنبلا رطأ’ا
نأا وه طيسسب ببسسل لسشفلاب
تاهبسش اهدوسست لاومأ’ا هذه
،ي˘ب˘ير˘سضلا بر˘ه˘ت˘لا ا˘ه˘ط˘سسبا

ريغ رداسصم نم ةيتأاتم اهبلغأاو
ةرا˘ج˘تو ةو˘سشر˘˘لا˘˘ك ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
ي˘ف ة˘برا˘سضم˘لاو تارد˘خ˘˘م˘˘لا
،بير˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا هذ˘ه نإا˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘عو
د˘ن˘ع يو˘ق˘لا ع˘فاد˘لا نو˘˘كت˘˘سس

ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘لا عا˘˘ن˘˘سص
بحسسل مسساحلا رارقلا ذاخت’
ريغ قرطب ةلسصحملا لاومأ’ا

.اهباحسصأا نم ةعورسشم
د˘˘ه˘˘ع˘˘ت ،ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘˘فو

ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئر
حÓ˘سصإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب ،نو˘ب˘ت
ماظنو ةماعلا ةيلام˘ل˘ل ي˘ل˘كي˘ه
رئازجلا نكمتت ىتح بئارسضلا

رداق يسسفانت داسصتقا ءانب نم
ةد˘يد˘ج تادار˘يإا نا˘م˘سض ى˘ل˘˘ع
رظنلا ةداعإاو ،ةلودلا ةنزاومل
ر˘ي˘ي˘سست بي˘لا˘سسأاو تا˘˘ي˘˘لآا ي˘˘ف
ر˘يذ˘ب˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو ة˘˘لود˘˘لا

،يرور˘˘سضلا ر˘˘ي˘˘˘غ قا˘˘˘ف˘˘˘نإ’او
ةدا˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م˘لا ن˘ع Ó˘˘سضف
بيلاود يف يرسشتسسملا داسسفلل
نكمُي ا˘م˘ب دا˘سصت˘ق’او ة˘لود˘لا

ثعبل ةيفاك ةلويسس ريبدت نم
ق˘ي˘ب˘ط˘تو ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘˘ق’ا
ن˘ع ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك.تامازتل’ا
ةلواقملا خانمل لماسش حÓسصإا

تارامثتسس’ا ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘ن’او
جذو˘˘م˘˘ن ءا˘˘ن˘˘˘بو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا
ى˘ل˘ع م˘ئا˘˘ق د˘˘يد˘˘ج يدا˘˘سصت˘˘قا
داسصتقاو ومنلا رسصانع عيونت
طابتر’ا كف˘ل ح˘م˘سسي ،ءا˘كذ˘لا
ةئيب ريهطتو تاقورحملا عيرب
ن˘ي˘تور˘لا ة˘برا˘ح˘˘مو لا˘˘م˘˘عأ’ا
ىلع حا˘ت˘ف˘ن’ا ةدا˘يزو يرادإ’ا
.يملاعلا داسصتق’ا

ةلمعلا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘لأا˘سسم ن˘عو
،اظفحت صسيئرلا ىدبأا ،ةيلحملا

صسيل رانيدلا رييغت نأا ربتعاو
هرو˘سصت˘ي ا˘م˘ك ن˘ي˘ه˘لا ر˘˘مأ’ا˘˘ب
ه˘ي˘ع˘سس ى˘ل˘˘ع د˘˘كأاو ،صضع˘˘ب˘˘لا
ءاطعإاو ينطولا جاتنإ’ا زيزعتل
جاتنإ’ا زيز˘ع˘تو ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘م˘ي˘ق
تاقورحملا جرا˘خ ر˘يد˘سصت˘لاو
جذو˘˘˘م˘˘˘ن ءا˘˘˘ن˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع
،ءا˘كذ˘لا ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق يدا˘سصت˘˘قا

حÓ˘˘˘˘˘سصإ’ا نو˘˘˘˘˘˘كي كلذ˘˘˘˘˘˘بو
را˘ن˘يد˘لا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
.يرئازجلا

خ.ةميضسن

را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع دا˘˘فأا
يلاحلا صسيئرلا ،ةقاطلا ريزو
نأا ،صسمأا ،كبوا ر˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ةرد˘سصم˘لا لود˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ا˘هؤوا˘ف˘ل˘حو «كبوا» ط˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل
تارواسشملا ةلسصاوم تررق
ق˘فاو˘ت ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا ة˘ي˘˘غ˘˘ب
ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا قو˘˘سس ع˘˘م مءÓ˘˘ت˘˘ي
لود˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ح˘˘˘لا˘˘˘سصمو
اددجم عامتج’ا لبق ةجتنملا
يذلا «+كبوا» ءاقل راطإا يف
.دغلا موي ىلإا هليجأات مت

ح˘ير˘سصت ي˘˘ف را˘˘ط˘˘ع لا˘˘ق
ىلع قافت’ا مت هنإا يفحسص
ع˘م تاروا˘سشم˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ي˘˘ف ءا˘˘سضعأ’ا ر˘˘ي˘˘˘غ لود˘˘˘لا

يف ةكراسشملا كبوأ’ا ةمظنم
عامتج’ا لبق نواعتلا نÓعإا

لا˘˘م˘˘ت˘˘حا لو˘˘ح ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م
عم مءÓتي ،ءارآ’ا يف قفاوتلا
قوسسلاو طفنلا ىلع بلطلا

.ةجتنملا لودلا عيمجو

اذ˘˘ه نا را˘˘ط˘˘ع ح˘˘سضواو
عامتج’ا ىلع ءانب ءاج رارقلا
رمتؤومل081 ـلا يرازو˘˘˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ن˘ث’ا د˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا كبوأ’ا
.دعب نع ر˘سضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب
صسمأا لوأا عامتجا نا فاسضاو
ى˘لإا ىدأاو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ءا˘ن˘ب نا˘˘ك
ةلاح لوح ءارآÓل يرث لدابت
.«طفنلا قوسس

قو˘˘سس عا˘˘سضوا نأا˘˘˘سشبو
ريزولا زربأا ،ةيملاعلا طفنلا
بلطتي  لازي ’ ريخأ’ا اذه نا
كا˘ن˘ه نا˘ك و˘ل ى˘ت˘ح رذ˘˘ح˘˘لا
ةدي˘ج˘لا را˘ب˘خأ’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا
قاوسسأ’ا ةحسصب قلعتي اميف
ة˘ي˘نا˘˘كمإا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا
يف ةيحسصلا دويقلا صضيفخت

يلاتلابو ،ملاعلا ءاحنأا عيمج
يدا˘سصت˘قا صشا˘ع˘˘ت˘˘نا ثود˘˘ح
هنا فاسضاو .لمتحم يملاع
عام˘ت˘ج’ا ة˘ي˘نا˘كمإا مد˘ع ع˘م
لود ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘ي˘ب ا˘ي˘سصخ˘سش

«د˘˘ق˘˘˘ف ، كبوا جرا˘˘˘خو كبوا
ءا˘˘ط˘˘عإا ل˘˘˘سضفأ’ا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك
هذ˘˘ه˘˘ل تقو˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘˘لا
عامتجا ليجأا˘تو تاروا˘سشم˘لا
.«دغلا موي  ىلإا +كبوأا

ر˘م˘تؤو˘م صسي˘ئر ر˘ب˘ت˘˘عاو
رار˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسا نإا» كبوا
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘جأا˘˘˘˘تو تاروا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
ةدارإا ىلع ليلد ىلإا عامتج’ا
.«قفاوت ىلإا لسصوتلل عيمجلا

ن˘˘ع ادد˘˘ج˘˘م را˘˘ط˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘عو
ىلإا ل˘سصو˘ت˘لا نا˘سشب ه˘لؤوا˘ف˘ت
ةع˘قو˘م˘لا لود˘لا ن˘ي˘ب ق˘فاو˘ت

Ó˘ئا˘ق نوا˘ع˘ت˘لا نÓ˘عإا ى˘˘ل˘˘ع
يتلا نينث’ا تاسشقانم دعب»
تاهجو ي˘ف ا˘برا˘ق˘ت تر˘ه˘ظأا
ي˘˘ف ءا˘˘سضعأ’ا لود˘˘لا ر˘˘˘ظ˘˘˘ن
’ؤوافت رثكأا انأا ، كبوأا ةمظنم
يف اعم اعيمج حجننسس اننأاب
.«قفاوت ىلإا لسصوتلا

ر.نوراه

نع ةئاملاب05 ـب تاضضيوعت
«رأا يضس يب»و «راناكضسلا» ليلاحت

نييÓم5ـب حنم
ةيبرتلا يمدختسسمل
«انوروك»ـب نيباسصملا
ةينطولا ةنجللا تثدحتضسا
ةيعامتج’ا تامدخلل
،ةيبرتلا عاطق يمدختضسمل
ةدئافل ٍتاضضيوعتو احنم
اوبيضصأا نيذلا عاطقلا يمدختضسم
فدهب ،انوروك صسوريفب
ةروتاف صصيلقت يف ةمهاضسملا
ةنجللا صسيئر حضضوأا .جÓعلا

ررقت هنأا ،صسيو نب ىفطضصم
تادعاضسم ميدقت يف عورضشلا
عاطق يمدختضسم ةدئافل
،ينطولا ىوتضسملا ىلع ةيبرتلا

عم نماضضتلا راطإا يف جردنت
فورظلا هذه يف نيفظوملا
رمت يتلا ةبعضصلا ةيئانثتضس’ا

لود رارغ ىلع رئازجلا اهب
نأا ،صسيو نب فاضضأاو .ملاعلا

05 ـب ردقت انوروك ةحنم ةميق
ةذتاضسأ’ا ةدئافل رانيد فلأا

تدكأات نيذلا نيفظوملاو
 .يجاتلا صسوريفلاب مهتباضصإا

موقي ،ةنجللا صسيئر بضسحو
عاديإاب ،انوروك ةحنمب ينعملا

ىوتضسم ىلع يحضصلا هفلم
تامدخلل ةينطولا ةنجللا
،ةيئ’ولا ناجللا وأا ةيعامتج’ا

يف ةحنملا هذه بضص لبق
ثدحتملا حضضوأاو .هباضسح

لفكتلا متيضس هنأا ،هضسفن
نع فضشكلا ةيلمع فيراضصمب
05 ةبضسنب ،انوروك صسوريف
،فضشكلا نم عون لكل ةئاملاب
عم تدقاعت ةنجللا نأا افيضضم
تادايعلاو رباخملا نم ديدعلا
ينطولا ىوتضسملا ىلع ةضصاخلا
نيمدختضسملا صضيوعتل
ددضصلا اذه يف راضشأاو .نيباضصملا
فضشكلا ءارجإا ةلاح يف هنأا ىلإا

اهعم دقاعتملا رباخملا دحأا يف
ةرضشابم ةبضسنلا هذه عاطتقا متي
ةئاملاب05 ةبضسن ينعملا عفديو
نوكي نأا طرضشب ،فيلاكتلا نم
امأا  .لفكت ةقاطب ىلع Óضصحتم
ليلاحتلا هذه ءارجإا ةلاح يف
دقاعتت مل ةدايع وأا ربخم يف
صضيوعتلا نإاف ،ةنجللا اهعم
ىقبي» ةئاملاب05 ةبضسنب
صضيوعتلا بضص نأا ’إا ،«امئاق
 .تقولا صضعب قرغتضسي

د.ميرم



ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ رار˘˘ق ءا˘˘ج
ةعاسس يف ةعيل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب
اماتخ صسمأا حابسص نم ةركبم
وباط ميرك ةمكاحم راوطأ’
ة˘با˘˘ي˘˘ن فر˘˘ط ن˘˘م ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
«صشيجلا تايونع˘م فا˘ع˘سضإا»
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا د˘يد˘˘ه˘˘ت»و
«ينطولا عا˘فد˘لا˘ب رار˘سضإ’او
ويام رهسشل دوعت عئاقو ببسسب
.9102 ةنسس نم

تاذ ة˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن تسسم˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تاو˘ن˘سس ة˘ثÓ˘˘ث ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ةي˘لا˘م ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس
ىلع ،رانيد فلا001ب ردقت
يتلا تاحيرسصتلا نأا رابتعا
«ةر˘ي˘ط˘خ» م˘ه˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ب ى˘لدأا

ينطولا ماعلا يأارلل ةهجوم
فر˘ظ ي˘فو ه˘˘تا˘˘نو˘˘كم ل˘˘كب
هب رمت تناك صساسسح يسسايسس
.رئازجلا

م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘فار ،ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ه˘تءار˘ب ل˘جأا ن˘م و˘با˘ط م˘ير˘ك
هجوت نأا لبقي هنأا ىلع اددسشم
ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ’إا ،م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ك ه˘˘˘ل
ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا˘˘ب رار˘˘سضإ’ا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘˘لا د˘˘يد˘˘ه˘˘تو
،صشيج˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م طا˘ب˘حإاو

يسساي˘سس ل˘سضا˘ن˘م ه˘نأا ازر˘ب˘م
،ةيقÓخأا ادودح هسسفنل عسضي
صضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘ع ،ا˘˘˘هزر˘˘˘˘بأا
ربتعت يتلا صشيجلا ةسسسسؤومل
.لاق امك «انسسوؤور قوف اجات»

ميرك ةمكاح˘م ل˘ي˘جأا˘ت م˘تو
ةيلاتت˘م تار˘م ة˘ع˘ب˘سسل و˘با˘ط

عافد نم بلطب تناك اهبلغأا
تقو يف تلجأا امك .مهتملا
لسصفلا ةمكحملا ةئيه قباسس
ر˘ي˘باد˘ت بب˘سسب ة˘ي˘سضق˘لا ي˘˘ف
تنلعأا يت˘لا ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
.ةحسصلا ةرازو لبق نم

watan@essalamonline.com
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ضشيجلأ تايونعم طابحإأ ةيسضق يف

ربمسسيد7 يف وباط ميرك ةيسضق يف مكحلا قوطنم

ط.ةراسس

يعامتجلأ بزحلل يمسسرلأ قطانلأ وباط ميرك قح يف مكحلأ قوطنم نأأ ،ةعيلقلأ ةمكحم ضسمأأ تنلعأأ
.يراجلأ ربمسسيد نم عباسسلأ موي ردسصيسس «ضشيجلأ تايونعم طابحإأ»ـب مهتملأ دمتعملأ ريغ يطأرقميدلأ

ينطولا صشيجلل ةزرفم تسضق
ني˘ي˘با˘هرإا ى˘ل˘ع صسمأا ،ي˘ب˘ع˘سشلا
ةيمكو ةحلسسأا تعجرتسساو نينثا

لا˘سصتا ةز˘ه˘˘جأاو ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لا ن˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ة˘يودأاو ة˘سسب˘˘لأاو
يداو ةقطنمب اهتزجنأا طيسشمت
يف رسصنعلا ةيدلب برق صشياعوب
ةيركسسعلا ةيحانلاب لجيج ةي’و
ةرازول نايب يف ءاجو.ةسسماخلا
را˘طإا ي˘ف ه˘نأا ي˘ن˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا

ةيلمع لÓخو باهرإ’ا ةحفاكم
يداو ةقطن˘م˘ب ط˘ي˘سشم˘تو ثح˘ب
يف رسصنعلا ةيدلب برق صشياعوب

ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ةزر˘˘ف˘˘م تن˘˘كم˘˘ت ،ة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لا
صسمأا ،يبعسشلا ينطولا صشيجلل
،نينثا  نييباهرإا ىلع ءاسضقلا نم
ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘م كا˘ب˘ت˘سش’ا د˘˘ع˘˘ب
تاذ فا˘˘سضأاو.ةريطخ ةي˘با˘هرإا

نم تنكم ةيلمعلا نأا ردسصملا
تا˘سسد˘˘سسم ة˘˘ثÓ˘˘ث عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا

،فوكينسشÓك عون نم ةسشاسشر
ةلبنقو ،ةءولمم نزاخم ةسسمخو
ةقاط˘لا د˘ي˘لو˘ت˘ل ة˘حو˘لو ،ة˘يود˘ي
21 ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘˘سسم˘˘سشلا

تايمك ىلع يوتحت رهظ ةبيقح
ة˘ع˘ب˘سسو ةر˘ي˘خذ˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م
.ة˘يودأاو ة˘سسب˘لأاو لا˘سصتا ةز˘ه˘˘جأا

هذه نأا لوقلا ىلإا نايبلا صصلخو
لازت ’ يتلا ،ةي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

˘مز˘ع د˘كؤو˘ت˘ل ي˘تأا˘ت ،ة˘ل˘سصاو˘ت˘˘م
يبعسشلا ينطولا صشيجلا تاوق
ربع نيمرجملا ء’ؤوه بقعت ىلع
ىدمو ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك
يف ةحلسسملا انتاوق مازتلاو ةظقي
رار˘ق˘ت˘سساو ن˘مأا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا
.دÓبلا

م.ةزمح

رسصنعلأ ةيدلب برق ضشياعوب يدأوب طيسش“و ثحب ةيلمع لÓخ

عاجÎسساو Úنثا Úيباهرإا ىلع ءاسضقلا
لجيجب ةÒخذو ةحلسسأا

تابكرملل ةيدعاقلأ تافلملأ ريوزت يف ةسصتخم ةيمأرجإأ ةكبسشب ةحاطإلأ

ةنتابب مومسسلا يجورمو نمأ’ا حلاسصم نيب ةيديدح ةسضبق

رورم ثداح369 عوقو رثإأ

عوبسسأا لÓخ توملا تاقرط ىلع اسصخسش71 لتقم

فيكلأ نم غلك752 ةبأرق زجح
ةماعنلاب

سصخسش ىلع سضبقلا
سصارقأا هتزوحب
تارثؤومو ةسسولهم
ةياجبب ةيلقع

يرسضحلأ نمألأ رسصانع تنكمت
نم ،ةياجب ةيلو نمأاب نماثلأ
هتزوحب ضصخسش ىلع ضضبقلأ
تأرثؤومو ةسسولهم ضصأرقأأ

(غلم60ليتيك) عون نم ةيلقع
.ةياجب ةنيدمب
مايق دعب تءاج ةيلمعلأ

تايرودب ةحلسصملأ رسصانع
عاطق ربع ةبقأرم
ىلإأ مهلوسصوو ،ضصاسصتخلأ

يلع يديسس يحب ةيوأزلأ ةيرق
مههابتنأ تفل نيأأ ،رحبل
قلعتي و ،هيف هبتسشم ضصخسش
ةنسس81 هرمع ضصخسشب رمألأ

درجمبو ،ةياجب ةنيدمب ميقي
هنم نمألأ رسصانع بأرتقأ

تامÓع هيلع أوظحل
ةيلمع  ءأرجإأ دعبو كابترلأ
ىلع هتزوحب طبسض ،ضشيتفتلأ
تأرثؤومو ةسسولهم ضصأرقأأ

،ةعورسشم ريغ ةفسصب ةيلقع
ةطرسشلأ رسصانع تماق ةرسشابم
ةحلسصملل هليوحت متو ،هفاقيإاب
تأءأرجإأ لامكتسسأ لجأأ نم
فلم زجنأأ دقو ،هعم قيقحتلأ

لجأل هيف هبتسشملأ دسض يئأزج
ةيلقع تأرثؤوم ةزايح ةيسضق
متو ،ةعورسشم ريغ ةقيرطب
ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ هميدقت
.ةسصتخملأ

ةقرف تنكمت ،ىرخأأ ةهج نمو
ةعباتلأ لخدتلأو ثحبلأ
ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملل
ةماعنلأ ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ

ماسسقأأ ةيسشتفم عم قيسسنتلاب
نم ،ةيرئأزجلأ كرامجلأ

ةكبسش فيقوتو كيكفت
يف طسشنت ةمظنم ةيمأرجإأ

،تأردخملأ لقنو دأريتسسأ لاجم
ةربتعم ةيمك زجح مت ثيح

(جلاعم فيك) تأردخملأ نم
752 ـب يلامجإلأ اهنزو ردقملأ

نم ربتعم يلام غلبمو غلك
.جيورتلأ تأدئاع

ميرك.ت

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
نم تايمك زجح نم ةلسصفنم
تاردخملا ،ةيلقعلا تارثؤوملا

ىقلأا ثيح ،ةدسسافلا موحللاو
راج˘ت’ا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف دار˘فأا

،تاردخ˘م˘لا˘ب عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ
ي˘ف ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘سش ى˘ل˘ع صضب˘ق˘˘لا

،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ا˘م˘هد˘ق˘˘ع
نم ةيم˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب ن˘ي˘سسب˘ل˘ت˘م
971 ـبردقت ةيلقعلا تارثؤوملا
051 ني˘لا˘با˘ق˘ير˘ب عو˘ن صصر˘ق
.غلم

ف˘˘قوأا ،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو
ةلثامم ةيلمع يف دارفأ’ا تاذ
قباوسسلا يوذ نم صصاخسشأا3
نيب مهرامعأا حوارتت ،ةيلدعلا

ءايحأا د˘حأا˘ب ة˘ن˘سس13 و12
دد˘سصب او˘نا˘ك ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
امك ،ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت
صسولهم صصرق345 زجح مت
عو˘˘ن صصار˘˘˘قأا301 ا˘ه˘˘ن˘˘م
عون044 و صسكلود
.مهنكاسسم لخاد ليرتوفير

تن˘˘كم˘˘ت ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ر˘˘سشع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
رمعلا نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش
نيقوبسسم ةنسس62 و52
ةديسشك يح نم لكب ايئاسضق
مت ثيح ،ليقثلا نزولا قيرطو
613 ىلع امهتزوحب روثعلا
نيلباقيرب عون اسسولهم اسصرق
غلب˘م˘ل ة˘فا˘سض’ا˘ب غ˘ل˘م003
ربتعي جد0596 ـب ردقي يلام
نيكسسو جيورتلا تادئاع نم

،قرولل عطاق ،موجن ثÓث يذ
ةرئاد نما حلاسصم تفقوأا امك
رمعلا نم غلبي اسصخسش ةناورم
نذإا رادسصتسسا دعب و ةنسس43
روث˘ع˘لا م˘ت ه˘ن˘كسسم صشي˘ت˘ف˘ت˘ب
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
ـب ا˘ه˘نزو رد˘˘ق˘˘ي تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

. مارغ4.88
تنكمت ،رياغم قايسس يفو

نم ،لومسشإا ةرئاد نمأا رسصانع
موحل˘لا ن˘م غ˘ل˘ك101 ز˘ج˘ح
،كÓه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ر˘ي˘غ
نيلقنتم نيرجات ةزوحب تناك
32 و02 رمعلا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
ة˘ن˘يد˘م ن˘م نارد˘ح˘ن˘˘ي ،ة˘˘ن˘˘سس
فÓتإا اهرثإا ىل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ن˘تا˘ب
لبق ن˘م ةزو˘ج˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا
ميدقتو ةسصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
تا˘ه˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةهج نمو.ةسصتخملا ةيئاسضقلا
كردلا حلاسصم تحجن ،ىرخأا
ة˘ي’و ي˘ف ة˘كير˘ب˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘كب˘سشب ة˘حا˘طإ’ا ي˘ف ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب
01 ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘˘جإا
ريوزت يف تسصتخا ،صصاخسشأا
تابكرمل ةيدعا˘ق˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا

قيرط ن˘ع ا˘هد˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘بر˘ه˘م
’Óغتسسا تمت ،ةيلمعلا.صشغلا
ىلإا تدرو ةدكؤوم تامولعمل
ينطولا كردلل ثاحبأ’ا ةقرف
ةكبسش دوجو اهدا˘ف˘م ،ة˘كير˘ب˘ب
ةيدعاقلا تافلملا ريوزتب موقت
ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض حار تا˘ب˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،صصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا9
تايلمع نأا قمعملا قيقحتلاب
لاحتنا قيرط نع تمت ريوزتلا

ةقاطب لا˘م˘ع˘ت˘سساو ة˘ي˘سصخ˘سش
ي˘ف ،ةروز˘م ة˘ي˘ن˘طو ف˘ير˘˘ع˘˘ت
تابكرمل ةيدعاق تافلم عاديا

ق˘ير˘ط ن˘ع ةد˘ي˘ق˘مو ة˘˘بر˘˘ه˘˘م
ف˘ظو˘م ع˘م ؤو˘طاو˘ت˘لا˘ب صشغ˘لا
،رئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ب ق˘با˘سس يرادإا

ديكأات تاداهسش لاسسرإا لجأا نم
ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
نع ةيدامرلا ةقاطبلل ينطولا

ليج˘سست ما˘قرأا˘ب صشغ˘لا ق˘ير˘ط
ة˘قا˘ط˘ب جار˘خ˘ت˘سسإ’ ،ة˘˘ي˘˘م˘˘هو
،مهئامسسأاب ةلجسسملا ليجسستلا

ريوزتب مهيف هبتسشملا ماق ثيح
ىلإا ةفاسضإا تا˘ب˘كر˘م˘لا ق˘ئا˘ثو
ةيعامتج’ا ة˘لا˘ح˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
صضر˘غ˘ل صصا˘خ˘سشأ’ ة˘يرز˘م˘˘لا
ة˘ف˘سصب تا˘ب˘كر˘م˘لا ل˘ي˘˘ج˘˘سست
مهميلسست عم ،مهئامسسأاب ةتقؤوم
ل˘با˘ق˘م ةد˘ي˘هز ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘˘ب˘˘م
روف ا˘ه˘ت˘ي˘كل˘م ى˘ل˘ع لزا˘ن˘ت˘لا
.نيبسسانم اياحسض ىلع روثعلا

قمعملا قي˘ق˘ح˘ت˘لا ر˘ف˘سسأا ا˘م˘ك
ن˘ع ،0202 ةنسس ه˘ت˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
يف هبتسشملا تابكرملا ديدحت

ة˘يد˘عا˘ق˘لا ا˘ه˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘ح˘˘سص
ءامسسأاب ةديق˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضوو
نيأا ،اينقت ةميلسس ريغو ةيمهو
فلتخم نم تابكرم زجح مت
زجحو ةنحاسش اهنم ،فانسصأ’ا

ة˘يرادإ’ا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.تا˘ب˘كر˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ةروز˘˘م˘˘لا
مه˘ق˘ح˘ب تز˘ج˘نأا نو˘فو˘قو˘م˘لا

اهبجومب اومدق ،ةيئازج تافلم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا
.ةسصتخملا

أأ.يئامهم

مهفتح ا˘سصخ˘سش71 ي˘ق˘ل
م˘˘ت نور˘˘خآا8701 حر˘˘˘˘جو
زكارملا ىلإا مهلقنو مهفاعسسإا
369 عوقو رثإا ةيئافسشتسس’ا

. عوبسسأا لÓخ رورم ثداح

ةيريدملل  ةليسصح بسسحو
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ل˘˘ق˘˘ثأا نإا˘˘˘ف ،صسمأا
نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ي’و ي˘ف تل˘ج˘سس
04 حرج و صصاخسشأا3 ةافوب

م˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآا
ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
عوقو رثإا ىلع ،ةيئافسشتسس’ا

.رورم ثداح53
م.ةزمح

˘˘ما˘˘ه˘˘˘ت’ا ة˘˘˘فر˘˘˘غ ترد˘˘˘سصأا
ي˘ف ،ة˘ل˘سشن˘خ ءا˘˘سضق صسل˘˘ج˘˘م˘˘ب
صسمأا لوأا ةليل نم ةرخأاتم ةعاسس
ن˘ير˘يد˘م˘لا عاد˘يإا˘ب ي˘سضق˘ي ار˘مأا
ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلاو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
صسبحلا ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا
امهطروت ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع تقؤو˘م˘لا
.داسسف اياسضق يف

نأا ،صسمأا يئاسضق ردسصم دافأا
ءا˘سضق صسل˘ج˘م˘ب ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘˘غ
عاد˘يإا˘ب ارار˘ق ترد˘سصأا ة˘ل˘سشن˘˘خ
ر˘يد˘م˘لا تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘˘لا ن˘˘هر
بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘˘ت˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

،ةلسشنخ ةي’ول ةفاجلا لوقبلاو
ل˘غ˘سشي يذ˘لا ق˘با˘سسلا ر˘يد˘م˘˘لاو
جرب ةي’وب بسصنملا صسفن ايلاح
نيفظوم4 عسضو عم ،جيريرعوب
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا تاذ˘ب
م˘ه˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ءو˘سسب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ته˘˘جو
لاومأا صسÓتخاو ديدبتو رييسستلا

صصخي اميف بعÓتلاو ةيمومع
معدملا ريعسشلاو حمقلا صصسصح
نحاطملا اهنم تدافتسسا يتلاو
ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا ةسصاخلا

8102 تاو˘ن˘سس لÓ˘خ ة˘ل˘سشن˘˘خ
.»0202و9102و

يرحتلاو ثحبلا ةقرف تناكو
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘˘ب
تحتف دق ةلسشنخ ةي’ول ينطولا

طرافلا و˘ي˘لو˘ي ر˘ه˘سش ن˘م ة˘ياد˘ب
صصخي اميف ة˘ع˘سساو تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
بوبحلا ةينواعت رييسست نوؤوسش
ةلسشنخ ةي’ول ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘˘ي˘˘ف تع˘˘م˘˘ت˘˘سسا
.هب ريكذتلا مت امبسسح ،فارطأ’ا

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا كل˘˘ت تف˘˘سشكو
،رييسست ءوسسو داسسف اياسضق دوجو
كرد˘لا ح˘لا˘سصم ل˘ي˘ح˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
ةمكحمل ةيسضقلا فلم ينطولا

ي˘سضا˘ق رد˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
ربمفون61 خيراتب اهب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تح˘ت ع˘سضو˘ب ار˘مأا ي˘سضق˘ن˘˘م˘˘لا
Óك ،ةيئاسضقلا ةباقرلا تاءارجإا

ق˘با˘سسلاو ي˘لا˘ح˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نيرخآا نيفظوم ةعبرأاو ةينواعتلل
نم هفانئتسسا مت يذلا رارقلا وهو
.ةماعلا ةباينلا فرط

ى˘لإا ف˘ل˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت د˘˘قو
يذ˘لا ة˘ل˘˘سشن˘˘خ ءا˘˘سضق صسل˘˘ج˘˘م
،هيف رظنلا  ماهت’ا ةفرغ تداعأا
نينث’ا صسمأا ةليل موقت نأا لبق
ي˘سضق˘˘ي د˘˘يد˘˘ج رار˘˘ق راد˘˘سصإا˘˘ب
يلاحلاو قبا˘سسلا ر˘يد˘م˘لا عاد˘يإا˘ب
لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل
صسبحلا ،ةلسشن˘خ ة˘ي’و˘ل ة˘فا˘ج˘لا
ع˘سضو رار˘ق د˘ي˘يأا˘ت ع˘م تقؤو˘م˘˘لا

ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م4
.ةيئاسضقلا

ةداعسس يونلأ

ةيئاسضق˘لا ة˘طر˘سشلا تن˘كم˘ت
ن˘م ،صسادر˘˘مو˘˘ب ي˘˘ف واودو˘˘ب˘˘ب
ة˘˘با˘˘سصع طا˘˘سشن˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو
ن˘˘˘˘مأا دد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت تنا˘˘˘˘ك رار˘˘˘˘سشأا

لجأا نم نينطاوملا تاكلتممو
لخاد ماعلا نمأ’ا ىلع ظافحلا
.يرسضحلا طسسولا

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم تذ˘خ˘˘تا
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج واودو˘˘ب
عاو˘نأا ل˘كل يد˘سصت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘مأ’ا
دارفأ’ا ةايح قرؤوت يتلا مئارجلا

دار˘˘فأا ما˘˘ق ن˘˘يأا ،تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا و
تايلمع يف ةيئاسضقلا ةطرسشلا

تاءادتعÓل يدسصتلاب ةقرفتم

يف تلثمت ءاسضيب ةحلسسأا زجحو
اهزوحي ناك نيكاكسسو رجانخ
ىلع ءادتع’اب مايقلل اهباحسصأا
ع˘م ،ة˘قر˘سسلا و  تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
حوارت˘ت ا˘سصخ˘سش51 ف˘ي˘قو˘ت
15 و  ةنسس12 نيب ام مهرامعأا
ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ن˘˘سس
لجأا نم ةسصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ة˘ل˘سصاو˘˘م
ةيئاسضق تا˘ف˘ل˘م تز˘ج˘نأا ثي˘ح
مامأا  مهميدقت مث نمو مهقح يف
. ةلادعلا

Úمأأ ةÒسصن

داسسف اياسضق ‘ امهطروت ةيفلخ ىلع

ةينواعتل قباسسلاو ›ا◊ا نيريدŸا عاديإا
سسب◊ا ةلسشنخب ةفا÷ا لوقبلاو بوب◊ا

Úكاكسسو رجانخ ‘ تلث“ ءاسضيب ةحلسسأأ مهتزوحب ناك

ÚنطاوŸا نمأا ددهت ةباسصع طاسشنل دح عسضو
واودوبب مهتاكلت‡و
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ىسصقأÓل ةيامحلا ريفوتل يندرأ’ا ينيطسسلفلا قيسسنتلا

دسض يليئارسس’ا ناود˘ع˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘سصق’ا د˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو ما˘م˘ت˘˘ه’ا ي˘˘عد˘˘ت˘˘سست
كر˘ت˘سشم˘لا ي˘ندر’ا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
ر˘ي˘غ˘لا لوا˘ط˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
د˘سض ة˘ن˘ل˘ع˘م˘لا بر˘ح˘لاو قو˘ب˘˘سسم
تاسسدق˘م˘لاو ى˘سصق’ا د˘ج˘سسم˘ل˘لا
بجوتسستو ةيحيسسملاو ةيمÓسس’ا
ة˘˘ي˘˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘سسا ن˘˘˘م˘˘˘سض ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘كر˘ت˘سشم ة˘˘ي˘˘ندرا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ناود˘˘ع˘˘لا ر˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
د˘يو˘ه˘ت ة˘سسا˘ي˘سسو نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’او
ءان˘با دو˘م˘سص ن˘م ل˘ي˘ن˘لاو صسد˘ق˘لا
ن˘ي˘ي˘ل˘سص’ا ا˘ه˘نا˘˘كسسو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

كرتسشملا لمعلا نم دب ’ كلذلو
كرابملا ىسصقأ’ا دجسسملا ةيامحل
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ن˘˘م
ةيندرأ’ا ةكلمملا عم ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا
لمع˘لا اذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘مو ،ة˘ي˘م˘سشا˘ه˘لا
ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها˘˘˘ب
ةيريهامجلاو ةينطولا تايوتسسملا

يف ءاوسس ةيبعسشلاو ةيسسامولبدلاو
ىد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف وا ندر’ا

فاده˘ت˘سسا˘ب ل˘سصا˘ح˘لا د˘ي˘ع˘سصت˘ل˘ل
ا˘˘ه˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘مو لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘لود
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
ى˘سصقأÓ˘ل ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ة˘يد˘يو˘ه˘ت˘لا

ديعسصت لÓخ نم ءاوسس ،هتاحابو
ةلسصاوتملا ةي˘مو˘ي˘لا تا˘ما˘ح˘ت˘ق’ا

ديزملا دسشحل ةين˘ل˘ع˘لا تاو˘عد˘لاو
صسوقط ءادأاو اهيف نيكراسشملا نم
يذلا تقو يف ،هتاحاب يف ةيدوملت
عسشبأ’ نوينيطسسلفلا هيف صضرعتي
تاقي˘ي˘سضت˘لاو تا˘بو˘ق˘ع˘لا لا˘كسشأا
ىلا مهلوسصو ة˘قا˘عإ’ ة˘ير˘سصن˘ع˘لا
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ى˘˘سصق’ا د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
بح˘˘سسو دا˘˘ع˘˘بإ’او ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
ر˘˘سشنو ا˘˘هزا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حاو تا˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لا
. نيلسصملا هجو يف زجاوحلا

دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘سستو
كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘سصقأ’ا د˘˘˘ج˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

اهنومسضمو اهلكسش يف دعاسصتتو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ّفا˘˘ك لا˘˘ط˘˘ت˘˘ل
مدهلا لواعمو ،صسدقلاب ةيمÓسسإ’او
لكسشب ةنيدملا بيرخت يف ةيسضام
اهقوف وا صضرأ’ا تحت ءاوسس صسرسش

دمأ’ا ةل˘يو˘ط تا˘ط˘ط˘خ˘م بسسح˘بو
ي˘ف هذ˘خآا صسورد˘م ي˘˘ن˘˘مز لود˘˘جو
ةيدوهيلا عامطأ’ا قيقحتل عراسستلا
ا˘ه˘ل˘هأا ن˘م صسد˘˘ق˘˘لا فا˘˘ط˘˘ت˘˘خا ي˘˘ف
تاذ م˘ي˘ل˘سشروأا ) ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
يدوهيلاو ًاي˘ند˘م ( ي˘بر˘غ˘لا ع˘با˘ط˘لا

. ًايدئاقع
يتلا ةرفاسسلا تاءارجإ’ا كلت لعلو
قحب لÓتح’ا تاباسصع اهسسرامت
ا˘ناود˘ع د˘ع˘˘ت ى˘˘سصق’ا د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

ينيطسسلفلا بعسشلا ىلع اسسوردم
قوقحل احيرسص ًاقرخو هتاسسدقمو
ةينيدلا رئاعسشلا ةسسراممو ةدابعلا

ى˘لا لو˘سصو˘لا ة˘ير˘حو ةد˘ي˘ق˘˘ع˘˘لاو
يف ةدابعلا رودو ةسسدقملا نكام’ا

يتلاو صسدقلا ة˘ن˘يد˘م ءا˘ح˘نا ة˘فا˘ك
تا˘قا˘ف˘ت’او ق˘ي˘ثاو˘م˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ف˘˘ك
.ةفاك ةيلودلا

ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو تارار˘ق˘لا ة˘˘فا˘˘ك د˘˘ع˘˘تو
صسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ة˘ي˘لود˘لا ع˘˘ئار˘˘سشلاو
ى˘ظ˘ح˘تو ،ة˘ل˘ت˘ح˘م ة˘ن˘يد˘م ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا
لود نم ةلود731 نم رثكا فارتعاب
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا

اهيلع يلوت˘سسي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يلاتلابو ةوقلاب يليئارسس’ا لÓتح’ا
لÓتح’ا ا˘هذ˘خ˘ت˘ي تاو˘ط˘خ ة˘يأا نإا˘ف
اهيمسسي يتلا كلت وا صضر’ا ىلع
هيغ’و ةلطاب يه كلذ ريغو (نيناوق)
ةيلÓتح’ا تاءارج’ا نمسض ربتعتو
. ةرئاجلاو ةيفسسعتلا
نم رطخ’ا دعت تامجهلا كلت نا
راد˘م ى˘ل˘ع تر˘م ي˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا بجو˘˘ت˘˘سستو لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا
لجا نم لمعلاو عيرسسلاو لجاعلا

ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘ت ف˘قوو ا˘ه˘ل د˘ح ع˘سضو
برح مئارج دع˘ت ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
لÓتح’ا تاطلسس اهبكترت ةيلود
كراب˘م˘لا ى˘سصق’ا د˘ج˘سسم˘لا ق˘ح˘ب
ةيلاقتن’ا ةلحرملا لظ يف ةسصاخو
كل˘˘˘تو ،بمار˘˘˘ت ةرادإ’ ة˘˘˘ن˘˘˘˘هار˘˘˘˘لا
يتلا ةروعسسملاو ةسسرسشلا ةمجهلا
قباسستو لÓتح’ا ةموكح اهنسشت
عئاقو صضر˘ف˘ل ن˘مز˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
م˘ئا˘ق˘لا ع˘سضو˘لا ن˘م ر˘ي˘غ˘ت ةد˘يد˘˘ج
امم ،ىسصق’ا دجسسملا يف ايلاح
يبرعلا قيسسنتلا ةرورسض يعدتسسي

لما˘ع˘ت˘لاو كر˘ت˘سشم˘لا ي˘مÓ˘سسإ’او
تاد˘يد˘ه˘ت˘لا كل˘ت ع˘م ة˘يد˘˘ج ل˘˘كب
ىد˘˘˘سصت˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضوو
نم عقاولا صضرا ىلع تاسسرامملل

بعسشلا ءانبا دومسص زيزعت لÓخ
.صسدقلا يف ينيطسسلفلا

ة˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا كل˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م ناو
تاطل˘سس تا˘سسرا˘م˘مو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا
كرت يلي˘ئار˘سس’ا ير˘كسسع˘لا م˘كح˘لا
يلودلا يو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘غ˘لا˘ب را˘ثا

با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف صسرا˘˘م˘˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘˘ك
نيناوقلا كهتنتو ةيلودلا ةيلوؤوسسملا
،ةلتحم يسضارا صسدقلا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ي˘لود˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘يو
ذاختا ةرورسض يلودلا نمأ’ا صسلجمو
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل تاءار˘˘جا ن˘˘م مز˘˘˘ل˘˘˘ي ا˘˘˘م
،ةيمÓسسإ’او ةيحيسسملا تا˘سسد˘ق˘م˘لا

،ىسصقأ’ا د˘ج˘سسم˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو
Óً˘عا˘ف ًارود ًا˘سضيأا بل˘ط˘ت˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
تامظنم˘لاو و˘كسسنو˘ي˘لا ن˘م ًا˘يد˘جو
اهتامازتلاب ءافيإÓل ةسصتخملا ةيممأ’ا

،ا˘˘ه˘˘ئدا˘˘ب˘˘م ها˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
ةلسصلا تاذ اهتارارقو
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نجسسلا هلكأاي رمعو...نازحأا لبج...عومد رحب داوع ناهرون ةريسسأ’ا

ام اذه ةع˘با˘ت˘ت˘م تاد˘ي˘ه˘ن˘ت و تار˘سسح
تير˘جأا نإا كنذأا ه˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي
داوع ناهرون مأا تناكو ةيفتاه ةثداحم
صشهد˘ن˘ت , ا˘ه˘ي˘ف ي˘نا˘ث˘˘لا فر˘˘ط˘˘لا ي˘˘ه
ا˘˘م بتر˘˘ت˘˘ل دو˘˘ع˘˘تو كسسف˘˘ن ع˘˘جار˘˘تو
نأا كنظ لكو تامولعم نم كتزوحب

نجسسلا نأاو كتاباسسح يف ثدح ام أاطخ
ةرتف ذنم ةيكابلا ةديسسلا ةميرك فطتخا
ام مغر ىلع مايأا نم رم ام نأاو ةريسصق
نأاب Óًي˘ف˘ك ن˘كي م˘ل نز˘ح ن˘م ا˘هار˘ت˘عا
ام ةمدسص لعجي وأا قارفلا ةعول ففخي

يذ˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘تور ن˘˘م ءز˘˘ج ثد˘˘ح
ي˘ف قد˘ح˘ت ...ه˘ع˘م صشيا˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي
هتوح ام نأاب قثتل ىرخأا ولت ةرم كقاروأا

داوع ناهرون نأاو قيقد تامولعم نم
صصا˘˘سصر˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘˘سصإÓ˘˘˘ل تسضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ام32/11/5102 خيرا˘ت˘ب لا˘ق˘ت˘ع’او
تاو˘ن˘سس صسم˘خ˘لو ا˘ه˘تد˘لاو نأا ي˘ن˘ع˘˘ي
لك دنع رهقلا صسفنتت لامكلاو مامتلاب

ةد’و عم ًاريزغ عمدلاب دوجتو حابسص

نإاف نينسس نم ىسضم ام مغرو رجف لك
مل اهنازحأا لبجو بسضني مل اهعمد رحب
كلف يف رودت اهتايح تلاز ’و لكآاتي
تاونسسلاو اهنجسسو اهتباسصإا ناهرون
.اهتيموكحم ةدم نم ةيقبتملا صسمخلا

دقف ةايحلا عم ةرُم ةبرجت ناهرونلو
ثلا˘ث˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ا˘˘ه˘˘سضي˘˘ق˘˘ن تر˘˘ب˘˘خ
ن˘ي˘ف˘لأا ما˘ع ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ن˘ير˘˘سشع˘˘لاو
صشي˘˘ج ق˘˘ل˘˘طأا ن˘˘ي˘˘ح ر˘˘سشع ة˘˘سسم˘˘˘خو
تناك امدن˘ع ا˘ه˘ها˘ج˘ت را˘ن˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
دحأا يف ناريسست ليده اهلاخ ةنبإا ةقفرب
هذه تده˘سشت˘سسإا د˘قو صسد˘ق˘لا عراو˘سش
ناهرون تبيسصأا نيح يف ًاروف ةريخأ’ا
صسماخلا اهماع اهنيح زواجتت مل يتلا

دعب ام ةلحرم يفو ,ةرطخ حارجب رسشع
ي˘سسا˘ق ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل تسضر˘ع˘ت ة˘˘با˘˘سصإ’ا

ماوعأا ةرسشع ةدمل نجسسلاب تمِكحُو
ةحربٌم ًام’أا يناعت يهو اهفسصن تسضق
يف ةرقتسسُم لازت ’ ةسصاسصر اهببسست

مويلا ناهرون صشيعت .يمسضهلا اهزاهج

ة˘با˘سش تتا˘ب د˘قو نو˘ماد˘لا ن˘ج˘˘سس ي˘˘ف
ةمسسقم ءامسسلا ىرتف اهيرظانب لوجت
ناك نإا فر˘ع˘ت ’و ةر˘ي˘غ˘سص تا˘ب˘ع˘كم
لبق هتفرع يذلا هلاح ىلع لاز ’ رمقلا
ًا˘ي˘ظ˘سشت˘م تا˘ب ر˘خأ’ا ه˘نأا مأا لا˘ق˘ت˘˘ع’ا
نامرحلاو ديقلا م’أا ناهرون صشيعت....

ناسسلو باب˘سشلا ع˘ي˘برو ة˘لو˘ف˘ط˘لا ن˘م
دئاع ينإا يرذج رذج اي لوقي اهلاح
 .ينرظتنإاف ًامتح
ًارئاغ ًاحرج أاكنت داوع ناهرون ةريسسأ’ا
ذإا ينطولا خيراتلاو يعمجلا لقعلا يف
.صسداسسلا يلاقتع’ا اهماع حتتفت
ناهرو˘ن ة˘ي˘سسد˘ق˘م˘لا ةر˘ي˘سسأ’ا تل˘خد
قفاوملا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي˘لا حا˘ب˘سص داو˘ع
يلا˘ق˘ت˘عإ’ا ا˘ه˘ما˘ع32/11/0202
ىد˘حإا˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ت تلاز ’و صسدا˘˘سسلا
لÓتح’ا اهسسرغ ي˘ت˘لا تا˘سصا˘سصر˘لا
اهلاقتعا ةظحل يمسضهلا اهزاهج يف
ةسسمخ ماوعأا لبق مويلا اذه لثم يف
هنيح يف مÓعإ’ا هلوادت ثدح يف

داوع ليده اهتبيرق داهسشتسسإ’ ىدأاو
ًا˘ق˘فوو .ًا˘ع˘ي˘بر ر˘˘سشع ة˘˘ع˘˘برأ’ا ة˘˘ن˘˘بإا
يناعُت تلاز ’ ناهرون نإاف انتعباتمل
صشيعتو ة˘م˘يد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘با˘سصإا را˘ثآا ن˘م
م’آ’ا لعفب ةبعسص ةيحسص ًاعاسضوأا
لسصف لÓخ اه˘با˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘حر˘ب˘م˘لا
فقول ىقلتت ’و ماع لك نم ءاتسشلا
يتلا تانكسسملا نم رثكأا هلك كلذ
نجسس ةدايع نم اهيلع لسصحت داكلاب
لو˘خد˘بو .ه˘ي˘ف ع˘ب˘ق˘ت يذ˘لا نو˘ماد˘˘لا
تتابو ةل˘ف˘ط تل˘ق˘ت˘عأا ي˘ت˘لا نا˘هرو˘ن
اهماع رمعلا لبتقم يف ةباسش مويلا
ةد˘م ل˘سصأا ن˘م صسدا˘سسلا ي˘لا˘ق˘ت˘˘عإ’ا

اهنإا˘ف ماو˘عأا ةر˘سشع ة˘غ˘لا˘ب˘لا ا˘ه˘م˘كح
أاكنت نامرحو م’آا نم يناعت ام ردقبو
خيراتو يعمجلا انلقع يف ًارئاغ ًاحرج
تاريسسأ’ا فلم هنإا ةينطولا انتكرح
يف نعبقي ةريسسأا93 نهددع غلابلا
يه ةدحاو ءانث˘ت˘سسإا˘ب نو˘ماد˘لا ن˘ج˘سس
نجسس يف عبقت يتلا ليوطلا ىذسش

اهلقن ةرتاوتم رابخأ’ ًاقفوو .نوراسشه
ىلع نوج˘سسلا ل˘خاد ن˘م نو˘ما˘ح˘م˘لا
ي˘ع˘ير˘سشت˘لا صسل˘ج˘م˘لا و˘˘سضع نا˘˘سسل
تاريسسأ’ا نإا˘ف رار˘ج ةد˘لا˘خ ةر˘ي˘سسأ’ا
ًاد˘ج ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘تا˘ي˘ح ًا˘فور˘ظ ن˘سشع˘ي
ى˘ل˘ع ج˘ه˘ن˘م˘م و˘ط˘سسل ن˘سضر˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ن˘م ن˘ع˘ن˘م˘يو ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ن˘ه˘قو˘ق˘˘ح
نأا هنكمي ام ءانتقإا وأا يعماجلا ميلعتلا
نجسسلا يف ةا˘ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع ن˘هد˘عا˘سسي
يناطيربلا لÓتح’ا ةرتف ديسش يذلا

يئانلا هناكمو ةلكآاتملا هقفارمب دعيو
نوجسسلا رثكأا دحأا ةيلاعلا هتبوطرو
ءاوجأ’ا هذه يفو....ًءوسس ةينويهسصلا
نهيفو ديقلا تاقيفر عم داوع صشيعت

تاباسصملاو تاهمأ’او نسسلا تاريبك
نهعيمجو ةنمزم صضارمأا وأا حارجب
رثكأا نلوعيو حابسصلا صسمسش نبقري
ىرسسأا لدابت ةقفسص ىلع نلوعي ام
بوسص دوسسأ’ا بقثلا نم نهجرخت
.ةايحلاو ةيرحلا

يضسويجلا ءاعد :ريرقت

ينيطسسلفلا بعسشلا عم يلودلا نماسضتلا موي
بع˘سشلا و˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
ع˘سضخ˘ي لازا˘م م˘لا˘ع˘لا ي˘ف د˘ي˘˘حو˘˘لا
ةينيطسسلفلا ةي˘سضق˘لا ناو لÓ˘ت˘حÓ˘ل
ةيروحملاو ةيز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ه
نا هق˘ح ن˘مو م˘لا˘ع˘لا لود ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
تاسسسسؤوم ميق˘يو ه˘ت˘لود ي˘ف صشي˘ع˘ي

ى˘ل˘ع ه˘تد˘عا˘سسمو ة˘ي˘عر˘سشلا ه˘م˘كح
يليئارسس’ا عمقلاو لÓتح’ا زواجت
اددجم كاحت تتاب يتلا تارماؤوملاو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا صضر’ا ن˘˘م لا˘˘ن˘˘ت˘˘ل
يليئارسس’ا لÓ˘ت˘ح’ا نا˘ف ف˘سسأÓ˘لو
امو نوناقلا قوف ةلود هسسفن ربتعي
ق˘ح˘ب ه˘ع˘م˘قو ه˘˘با˘˘هرا صسرا˘˘م˘˘ي لاز
هعوسضخ نود ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
نودو يلودلا باقع˘لاو ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘ل˘ل
. ةيلودلا نيناوقلاب هفارتعا
ينيطسسلفلا بعسشلا عم نماسضتلا موي
ىف مه’ا لؤواسستلا حرط ىلا انعفدي

اهسشيعن ىتلا ةد˘ق˘ع˘م˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ظ
وهو ةينيطسسلفلا ة˘ي˘سضق˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘تو
ممأÓل ةماعلا ةيعمجلا نيأاو ملاعلا نيا

تدمتعاو رارقلا تنبت يتلا ةدحتملا
ةيسضقلا عم يملاعلا نماسضتلل اموي
نيطسسل˘ف ى˘ق˘ب˘ت ي˘ك ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ي˘لود˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘سضا˘˘ح
ىفو ايسسامولبدو ا˘ي˘مÓ˘عإاو ا˘ي˘سسا˘ي˘سس
قوقحلا ةيامح لجا نم ت’اجملا لك
بع˘سشلا ةد˘حو ل˘ع˘لو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ي˘ه ى˘ق˘ب˘ت ه˘كسسا˘م˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لذاختلا عئارذ لك عزن يف صساسسأ’ا

،ةعورسشملا ةينطولا هقوقحل ركنتلاو
لمحت نم نوبرهتي نم عئارذ عزنو
ة˘˘ي˘˘سصق˘˘لا ها˘˘ج˘˘˘ت م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ىلع لمعلا ل˘جا ن˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نامسضو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘قا

اقفو م˘ه˘ي˘سضارا ى˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ةدو˘ع
اذهب تردسص يتلا ةيلودلا تارارقلل
. نأاسشلا

نماسضتلل لمعلا تاقلطنم مها نم
طاقسسا وه ينيطسسلفلا بعسشلا عم
تارايخ لك طاقسسإاو نرقلا ةقفسص
تتا˘ب ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لاو ة˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘لا

ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا دو˘˘جو˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست
مم’ا اهترقا يتلا ةيعرسشلا قوقحلاو
بعسشلا قح˘ب ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ةماقإاو هريسصم ريرقت يف ينيطسسلفلا
ف˘قو˘مو در نأاو ،ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ه˘ت˘˘لود
و˘ه بسسا˘ن˘م˘لا ي˘لود˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

رمتؤوملا قÓطا ىلع لمعلا ةرورسض
ليحر دعب ةسصاخو مÓسسلل يلودلا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف ه˘طو˘ق˘˘سسو بمار˘˘ت
لكل يدسصتلا ةرورسضو ،ةيكيرم’ا
تاطلسس اه˘كي˘ح˘ت ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لا
فار˘ت˘ع’ا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ة˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘قإا˘˘˘ب ارو˘˘˘ف ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا
اهتمسصاعو ةلقتسسملا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
عبارلا طوطخ ىلع ةيقرسشلا صسدقلا

اقفو7691 و˘ي˘˘نو˘˘ي /نار˘˘يز˘˘ح ن˘˘م
نيطسسلف أاوبتت ناو ةيلودلا تارارقلل
و˘سضع˘ك ا˘ه˘ق˘ح˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘نا˘كم˘˘لا
ع˘م ةاوا˘سسم˘لاو ةدا˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي
ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘خآ’ا ءا˘˘سضعأ’ا
. يلودلا

نم ل˘كو ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘م˘ه˘م
يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ع˘م ن˘ما˘سضت˘ي
تاعلطت عم قفاوتم لكسشبو لمعلا
نم لاقتن’او ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ع˘م ن˘ما˘سضت˘لا

ةلاح نمو ةلداعلا ةينطولا هتيسضقو
ةلود مئارج ىلع تمسصلا رارمتسسا
اهتاكا˘ه˘ت˘ناو ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا
لمعلا ىلإا ،يلودلا نوناقل ةرمتسسملا
م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ف˘قو ل˘جأا ن˘˘م دا˘˘ج˘˘لا

ةدا˘˘˘عا ةرور˘˘˘سضو تا˘˘˘كا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ن’او
ة˘يو˘سضع ى˘ل˘ع ي˘لود˘˘لا تيو˘˘سصت˘˘لا
ةلودك ةدحتملا مم’ا يف نيطسسلف
نم ’دب ةلماكلا ةيو˘سضع˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت
ةلودلاب فارتع’او ةتقؤوملا ةيوسضعلا
ةيخيرات˘لا قو˘ق˘ح˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
. ينيطسسلفلا بعسشلل
بع˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘˘ي
ةيعمجلا هل تعد يذلا ينيطسسلفلا
7791 ماع ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ي˘ل˘م˘ع ع˘قاو ى˘˘لإا م˘˘جر˘˘ت˘˘ي نأا بج˘˘ي

بعسشلا هيناعي ام لظ يف ،صسوملم
را˘سصحو لÓ˘ت˘حا ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

نأاو ،در˘˘˘سشتو ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ناود˘˘˘˘عو
ةفلتخملا هلاكسشأاو هروسصب نماسضتلا

هذه يهتنت نأا بجي نكل ،رثؤومو مهم
بع˘˘˘سشلا صشي˘˘˘ع˘˘˘˘ي نأاو ي˘˘˘˘سسآا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
هتلود يف ًا˘م˘ير˘ك ًار˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
اهتمسصاعو ةلقتسسملا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يرو˘ف˘لا ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سضو ،صسد˘ق˘˘لا

زاجنإ’ ريخأاتو ةلطامم نود عيرسسلاو
يف ينيطسسلفلا لكلا دحوتو ةدحولا

تاطط˘خ˘م˘لاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م
. ةيليئارسسإ’ا تاءادتع’او
ىلع ديكأاتلل موي وه نماسضتلا موي نا
يخيراتلاو ينوناقلاو يعرسشلا قحلا
ه˘سضرأا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشل˘˘ل
كانه نأاب صضرأ’ا بوعسشل ريكذتو
هذ˘ه ي˘ف ة˘˘خ˘˘سسار روذ˘˘ج ه˘˘ل بع˘˘سش
ناك هنإاو نينسسلا ف’آا ذنم صضرأ’ا

ةينطولا هتباوث˘ب ا˘كسسم˘ت˘م لاز˘ي ا˘مو
. لÓتح’ا نم ررحتلا اهتمدقم يفو

ةينيطضسلفلا حابضصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطضسلف يف يبرعلا مÓع’ا ريفضس / ةودقلا يرضس  : ملقب
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لكسشم لحب نوبلاطي ةذتاسسأ’ا
يعاسسلا مجحلا سصيلقتو ظاظتك’ا
ة˘ط˘سسو˘ت˘م ةذ˘˘تا˘˘سسأا ن˘˘سش
ةيدلب نامحر˘لا د˘ب˘ع م˘لا˘ع
ة˘م˘سصا˘ع قر˘سش ة˘يو˘يد˘˘ج
،ةيجاجتحا ةكر˘ح ناز˘ي˘ل˘غ
ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
يتلا لكاسشملل دح عسضول
ذيمÓتلاو ةذتاسسأ’ا هجاوت

.ءاوسس دح ىلع
نوجتحم˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا لا˘ق
لظ يف اريثك نوناعي مهنأا
ا˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا

يعاسسلا مج˘ح˘لا عا˘ف˘تراو
ح˘˘ب˘˘سصأا ن˘˘يأا ،ذا˘˘˘ت˘˘˘سسأÓ˘˘˘ل
تاعاسس80 لمعي ذاتسسأ’ا
راد˘م ى˘˘ل˘˘عو مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘˘ن ،عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا

يذ˘لا ظا˘ظ˘ت˘ك’ا ل˘كسشم
ذنم ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا هد˘ه˘سشت

م˘˘˘˘غر ،تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس ةد˘˘˘˘˘ع
ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘سسار˘˘م
نكل ةسصتخملا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
صصن بسسحو ،ىودج نود
تم˘ل˘ت˘سسا ي˘ت˘لا ة˘لا˘سسر˘˘لا
مهنإاف اهنم ةخسسن ةديرجلا
نع ةد˘فو˘م ة˘ن˘ج˘ل او˘ق˘ت˘لا

ةينطولا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
م˘ت ن˘يأا ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘ي’و˘˘ل
لكسشم لحل ادوعو ءاطعإا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا
عورسشم ةجمرب وأا زاجنا
ةد˘يد˘ج ة˘ط˘سسو˘ت˘م زا˘ج˘نا

ةد˘يد˘ج بسصا˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘خو
داو˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ح˘سضتا ن˘كل ،ةرر˘سضت˘م˘˘لا
صصن بسسح ر˘˘˘ي˘˘˘خ’ا ي˘˘˘ف
ن˘م ة˘ع˘قو˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘سسر˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م فر˘˘˘ط
دوعولا كلت نا ةذتاسس’ا

ن˘م ي˘ن˘غ˘ت ’و ن˘م˘˘سست ’
م˘˘ه˘˘نا م˘˘ه˘˘ب˘˘˘سسحو ،عو˘˘˘ج
وا ينمز لودجب نوبلاطي
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج مد˘˘خ˘˘ي تي˘˘˘قو˘˘˘ت
بسسح ف˘ي˘كمو ةذ˘تا˘سس’ا

ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ي˘ع˘˘سضو
ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا دد˘˘˘ع ثي˘˘˘ح
،تار˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لاو جاو˘˘˘ف’او
بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘لا ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
زا˘˘˘ج˘˘˘نا ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلا˘˘˘˘ب
مجحلا صصيلقتو ةطسسوتم
داو˘م˘لا صضع˘ب˘ل ي˘˘عا˘˘سسلا

،ةيبر˘ع˘لا ةدا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع
ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ثادحتسسا وأا ،تاسضايرلاو
فيفخ˘ت˘ل د˘يد˘ج بسصا˘ن˘م
ر˘ي˘غو ،ر˘ي˘ب˘كلا ط˘˘غ˘˘سضلا
ةيويدج ة˘يد˘ل˘ب ن˘ع د˘ي˘ع˘ب
ة˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘ب اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘ل˘˘˘ع صسبار˘˘˘ق
ددع ىكتسشا نيأا ةندامحلا

رو˘˘˘ط˘˘˘˘لا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسأا ن˘˘˘˘م
اوماق نيذلاو ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ةدا˘ه˘سش ي˘˘ف ة˘˘سسار˘˘ح˘˘لا˘˘ب
تاذب طسسوتملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
م˘سصخ ن˘يأا ة˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘˘م د˘˘حاو مو˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
امدع˘ب ،ير˘ه˘سشلا بتر˘م˘لا

ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف أا˘˘ط˘˘خ ع˘˘قو
صسيئر فرط نم طيقنتلا

يذلا يلع صسيبارق زكرم
مايأا30 م˘ه˘ط˘ي˘ق˘ن˘ت لد˘ب

د˘حاو مو˘يو م˘ه˘ن˘م م˘˘سصخ
ىد˘ل م˘ه˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا ىد˘˘لو
تا˘ق˘با˘سسم˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

ة˘ير˘يد˘م˘ب تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘م’او
اذ˘ه نأا م˘ه˘ب˘سسح ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
ة˘يو˘سسب م˘˘هد˘˘عو ر˘˘ي˘˘خأ’ا

بير˘ق˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘سضو
ةياغ ى˘لاو ن˘كل ،ل˘جا˘ع˘لا
تي˘ق˘ب م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو مو˘ي˘لا

هيلعو ،ةيوسست نود ةقلاع
ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘سسأ’ا بلا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ي
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘يرر˘سضت˘م˘لا
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
.مهعاسضوأا ةيوسستل

بويأا. صس

بابضشلا ليغضشت معد ةلاكو اهل اهحنمت يتلا تازايتم’ا ىلع اهعÓطإ’

 راردأاب تيبلاب ةثكاملا ةأارملا لوح ةودن ميظنت
م˘˘˘عد ة˘˘˘لا˘˘˘كو تم˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
ةي’وب باب˘سشلا ل˘ي˘غ˘سشت
صسيئر ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م راردأا
ي˘سسيرد ف˘لوأا˘ب ا˘ه˘عر˘˘ف
ةي˘سسي˘سسح˘ت ةود˘ن ،د˘م˘حا
،ةثكا˘م˘لا ةأار˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ا˘ه˘عÓ˘˘طإا فد˘˘ه˘˘ب كلذو
ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘م’ا ى˘ل˘˘ع
معد ةلاكو اهل ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت
اهجمدل بابسشلا ليغسشت
مهاسستل لغسشلا ملاع يف
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا ي˘˘ف
عنمي مل ثيح ،ةينطولاو
ن˘˘ع ن˘˘ير˘˘˘سصق˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ملك021 ـب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا

ريغ هبلغا يذلا قيرطلاو
يداد˘ح ةد˘ي˘˘سسلا د˘˘ب˘˘ع˘˘م
صسي˘ئر ع˘م ا˘ه˘تا˘˘ق˘˘ي˘˘فرو
نم فلواب ةلاكولا عرف
ى˘لإا ر˘ف˘سسلا ءا˘ن˘ع د˘ب˘˘كت
        .ةقطنملا

ةردابمب ،ةيناث ةهج نمو
ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘نا˘˘مأ’ا ن˘˘˘م
ءاسسنلل ينطولا داحتÓل

راردأا ةي’ول تايرئازجلا
ةيدلبل ةيد˘ل˘ب˘لا ة˘نا˘مأ’او
عم قيسسنتلابو ةفراطملا

ةظفاحمو ةئيبلا ةيريدم
راردأا ة˘ي’و˘˘ل تا˘˘با˘˘غ˘˘لا

ن˘˘م صضي˘˘بأ’ا صشي˘˘ج˘˘˘لاو
ن˘ي˘ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘سشو ءا˘˘ب˘˘طأا
ة˘˘مو˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘ب
ةيدلب ةلهاسسلاب ة˘ي˘ف˘ير˘لا
تورقوا ةرئاد ةفراطملا
ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
مت ،راردأا ةي’و نوميميت
ر˘ي˘ج˘سشت ة˘ل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
،ة˘˘فرا˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ةردا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تءا˘˘˘˘˘˘جو
ريجسشتلا ةلمحل ةلسصاوم
تقل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يراجلا ربمفون12 موي
اهسسرغيلف ) : راعسش تحت
يتل ة˘ل˘م˘ح˘لا تم˘ظ˘نو ،(
دا˘ح˘تإا بت˘كم ا˘˘ه˘˘ب ردا˘˘ب
) :را˘ع˘سش تح˘ت ،ءا˘˘سسن˘˘لا
  .( ةرجسش بيبط لكل

نمحرلادبع يفاولب

ةدايقلل ةميلضسلا قرطلا لوح ةيضسيضسحت تÓمح

لجيجب رهسش نم رثكأا ذنم ةرانإا نود نم ةيداسش ةيرقب نكسسم06 يح
درجمب مهيح ىلع ميخي يذلا صسمادلا مÓظلا ءارج مهتاناعم نم ،لجيجب صسواق ةيدلبب ةيداضش ةيرق ناكضس يكتضشي

نيفرحنملل ةلبق حبضصأا هنوك يحلا اذه ناكضسو ةراملا ىلع ايقيقح ارطخ لكضشي لكضشملا ،هلودضس ليللا طضسبي نأا
لوجتت يتلا ةضشحوتملا تاناويحلل ةلبق هلعجي ام وهو ،تاباغلاو عرازملا رواجي  وهو ةضصاخ ،تاعونمملا يعئابو

.ءاتضشلا لضصف يف نآ’ا ةضصاخ صسرادملا نودضصقي نيذلا ذيمÓتلا ىلع اريبك ارطخ لكضشي ام وهو يحلا لخاد

ذنم لكسشملا اذه ثدح ثيح
ببسسب نآ’ا نم رهسشلا يلاوح
م˘˘غرو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك ةرار˘˘˘سش
حلاسصمل ةرركتملا ىواكسشلا
غ˘سصت م˘ل ا˘ه˘نأا ’إا زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس

رو˘˘مأ’او نا˘˘كسسلا لا˘˘˘غ˘˘˘سشن’
ه˘ي˘ل˘عو ،ا˘ه˘لا˘ح ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘قا˘˘ب
ة˘يدا˘سش ة˘ير˘ق نا˘˘كسس بلا˘˘ط˘˘ي
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

لجاعلا لخدتلا ةيدلبلا مهسسأار
.مهيحل ةرانإ’ا عاجرإاو
،لجيج نمأا فثك ،هتهج نمو
عم ةازاوملاب ،ينادي˘م˘لا ه˘ل˘م˘ع
ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘ج˘˘لا لاو˘˘حأ’ا ءو˘˘سس
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘˘ي’و˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت
تادحولاو تÓيكسشتلا زيزعت
فد˘ه˘ب ،ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا
ة˘كر˘ح ل˘ي˘ه˘سست ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘سسلا
ة˘ي˘با˘ي˘سسنا نا˘˘م˘˘سضو ،رور˘˘م˘˘لا
يتلا ةيرورملا ةفاثكلل رظنلاب
يف ،تاقرطلا مظعم اهدهسشت
ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
ل˘ي˘ه˘سستو ،ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ب˘ع˘سصلا

ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘سصو
نم اهنودسصق˘ي ي˘ت˘لا ن˘كا˘مأ’ا

ة˘يا˘م˘˘ح د˘˘سصقو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ةنمآا تا˘قر˘ط ر˘ي˘فو˘تو حاورأ’ا
ثي˘ح ،ق˘ير˘ط˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘˘ل
عيمج ربع ،ةي’ولا نمأا قلطأا

ةيسسيسسحت تÓ˘م˘ح ه˘ح˘لا˘سصم
قرطلا لوح روحمتت ةيرورم
ءوسس لÓخ ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘م˘ي˘ل˘سسلا
اميف ة˘سصا˘خ ،ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حأ’ا

مارت˘حا مد˘ع ةرو˘ط˘خ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ،نا˘˘مآ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘سسم
مادختسس’ا و ةطرفملا ةعرسسلا
ببسستي امو ،لمارفلل ئجافملا
ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف
تايوطم عيزوت ع˘م ،ة˘ب˘كر˘م˘لا
يفو ،نيقئاسسلا ىلع ةيداسشرإا
ةي’ولا نمأا ذختا  قايسسلا تاذ

صصو˘سصخ˘ب  ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
نينطاوملا تاملاكم لابقتسسا

‐8451 ءارسضخلا هماقرأا ربع
اذكو71 ةدجنلا طخ و401
ى˘ل˘ع ،ة˘طر˘سشلا «و˘لأا «ق˘ي˘ب˘ط˘ت
لخدتلا ليبسس يف ةعاسسلا رادم
تابلط ةفا˘كب ل˘ف˘كت˘لاو ي˘نآ’ا
.اهنيح يف نينطاوملا

ع.يفطل /ميهارب.ع

:ركضسعم ةعماجب ماعلا نوناقلا يف صصتخملا دمحم لضضفلاوبا يلولهب روتكدلا

 ةينوناقلا ةميقلا تاذ تارارقلا ىلإا ىقرت’ يبوروأ’ا ناملربلا ةحئ’
ي˘لو˘ل˘ه˘ب رو˘ت˘˘كد˘˘لا را˘˘سشأا

صصتخم˘لا د˘م˘ح˘م ل˘سضف˘لاو˘با
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ما˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘˘لا ي˘˘ف
ناملر˘ب˘لا ة˘ح˘ئ’ نأا ،ر˘كسسع˘م
ر˘˘ثأا يأا ا˘˘ه˘˘ل صسي˘˘˘ل  ي˘˘˘بروأ’ا
نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ي˘نو˘˘نا˘˘ق
رد˘سصم ل˘˘كسشت ’و ،ي˘˘لود˘˘لا

ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ردا˘سصم ن˘م
نم83 ةدا˘م˘لا صصن˘ب  Ó˘˘م˘˘ع
ةمكح˘م˘ل ي˘سسا˘سسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا
.ةيلودلا لدعلا

نومسضم نإاف ىرخأا ةهج نمو
داحت’ا نع ةرداسصلا ةحئÓلا
ةد˘˘˘ع ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ي ي˘˘˘˘بوروأ’ا
Ó˘˘كسش ة˘˘ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق تا˘˘˘غار˘˘˘ف
نأا ثي˘˘˘˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘مو
ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي م˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘سضم
عئاقول˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا صسي˘سسأا˘ت˘لا
يبروأ’ا ناملربلا اهدرسسا يتلا

نوناقلا يف صصتخملا فاسضأاو
اهل صسيل ةحئÓلا هذه نأا  ماعلا
و ةلودلل مزلم ينوناق رثا يأا

نكمي ’و يلودلا عمتجملا ’
ن˘˘م لا˘˘ح يأا ي˘˘ف ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا
’و ةمزلم  ةينوناقلا ةيحانلا
تاذ تارار˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ى˘˘˘قر˘˘˘ت
.ةينوناقلا ةميقلا
نأا ،ي˘لو˘ل˘ه˘ب ذا˘ت˘سسأ’ا فا˘˘سضأا
ناملربلا نع ةرداسصلا ةحئÓلا
ةيعوسضوملل رقتفت يبوروأ’ا
مدع د˘ن˘ع ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘قرأ’ا ى˘˘˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘˘سشإ’ا

تار˘سشؤو˘م˘لاو تا˘ي˘ئا˘سصحإ’او
قوق˘ح تا˘قور˘خ ى˘ل˘ع ة˘لاد˘لا
ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘لا هذ˘˘ه ناو ،نا˘˘سسنإ’ا
نأا ثي˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا فد˘ه˘˘ت˘˘سست
كرابملا كارحلا د˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

تاحÓسصإا عورسشم يف تلخد
عمتجملا ةمو˘ظ˘ن˘م˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ة˘ير˘ح ر˘ث˘كأا ءا˘ط˘عإاو ي˘ند˘م˘لا
لÓخ نم ةيلحملا تايعمجلل
حيرسصت˘لا در˘ج˘م˘ب ا˘ه˘سسي˘سسأا˘ت
صسي˘سسأا˘ت˘ل تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا اذ˘كو
تفرع ثيح ةيلحملا تايعمج
ديدعلا دام˘ت˘عا ةر˘ي˘خأ’ا ةد˘م˘لا

وأا ةيلحم ءاوسس تايعمجلا نم
تناك  يتلا تاباقنلاو ةينطولا

ريغ باب˘سسأ’ ا˘ق˘با˘سس ةد˘م˘ج˘م
. ةينوناق
دق رئازجلا نإاف ،ىرخأا ةهج نم
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘سص
ةقلع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لا كو˘كسصلا
تط˘˘عأاو نا˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب

ةينلا نسسحو ةينوناق تانامسض
قوقح اياسضق عم اهلماعت يف
ناد˘ي˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ’ نا˘سسنإ’ا
تاءارجإ’او تابوق˘ع˘لا نو˘نا˘ق
’ كلذ نم مغرلابو ةيئازجلا
د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا را˘˘˘˘˘كنإا بج˘˘˘˘˘ي
يف ناسسنإ’ا قوقحل تاكاهتنا
ةلودلا اهردسصم صسيل رئازجلا

.ةلودلا نولثمي صصاخسشأا لب
نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف صصت˘خ˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف د˘جو˘ت ه˘نا ما˘ع˘لا
تاكاهتنا ىدم ةبقارمل تايلآا

رار˘غ ى˘ل˘˘ع نا˘˘سسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح
قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ر˘˘˘خآ’ا و˘˘˘˘ه يذ˘˘˘˘لا ،نا˘˘˘˘سسنإ’ا
ةدا˘عإاو ر˘يو˘ط˘ت ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
هنيوكتو هتيحÓسص يف رظنلا

ةيلاعف رثكأا نوكيل هتليكسشتو
ة˘نا˘م˘سضلو قا˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘ف
نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح كا˘ه˘ت˘نا مد˘ع
ةداعإا مت دقف ةرادإ’ا لبق نم
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ط˘˘ي˘˘سسو ثع˘˘ب
ينوناقلا صصنلا ىلإا عوجرلاب
ط˘˘ي˘˘سسو  ما˘˘ه˘˘م˘˘ل م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
نعط ةئيه و˘ه˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةيامح يف مهاسست ةيئاسضق ريغ
،مهتايرحو نينطاو˘م˘لا قو˘ق˘ح
ة˘يا˘م˘ح˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘لآا ي˘˘هو
ف˘سسع˘ت ءار˘ج ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نإا˘˘˘ف كلذ بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ةرادإ’ا
رئاز˘ج˘لا ي˘ف يرادإ’ا ءا˘سضق˘لا
ةيامح يف ريبك لكسشب مهاسس
هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب نا˘˘سسنإ’ا قو˘˘ق˘˘˘ح
بقار˘ي ة˘ي˘عور˘سشم˘لا ي˘˘سضا˘˘ق
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو .ةرادإ’ا لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عأا

يف ناسسنإ’ا قوقح تاسسسسؤوم
دهج رثكأاب لمعت نأا رئازجلا
نطاوملا ل˘كا˘سشم  ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل

ديدعلا يف لخدتلا اهيلع امك
ردق ربكأا بسسكل لئاسسملا نم
ة˘ي˘قاد˘سصم˘˘لاو مار˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م
ىلع ةرداق اهلعجي يذلا رمأ’ا

يتلا ةيبنجأ’ا ريراقتلا ةهجاوم
.رئازجلا نوؤوسش يف لخدتت

م.ق

تليضسمضسيت
Ìكأا عيزوت بقرت
ةينكسس ةدحو فلأا نم

جارفإ’ا متي نأا رظتنملا نم
نم نيديفتسسملا مئاوق نع
ةيدلبب يعامتجإ’ا نكسسلا
ةنسسلا ةياهن لبق تليسسمسسيت
رداسصم بسسح ةيراجلا

نأاب ردسصملا فسشكو ،ةعلطم
تاسشتورلا يف ةيلمعلا
طبسض لجأا نم ةريخأ’ا
نم ةمئاقلا نع نÓعإ’ا
ةقلعتملاو ةينقتلا ةيحانلا
ءامسسأا راهسشإا عقاومب
لابقتسسا ةيفيكو نيديفتسسملا
بقترملا نم ثيح ،نوعطلا
ةدحو فلأا نم رثكأا راهسشإا
لمأايو ،ةيعامتجإا ةينكسس

ةمئاق نوكت نأا نكسسلا وبلاط
جرفيسس يتلا نيديفتسسملا

تانيمطت دعب ةهيزن اهنع
هنأاب اودكأا نيذلا نيلوؤوسسملا
يف ةمراسص ريياعم دامتعإا مت
ةيولوأ’ا بسسح اهدادعإا

بلط بحاسص لك ةيقحأاو
يأا عوقول ايدافت كلذو ،نكسس
نييسصقم جورخ وأا تاجاجتحا
تدهسش نأا دعب عراسشلا يلإا
ةرتفلا يف تليسسمسسيت ةيدلب
نم ديدعلا ةريخأ’ا
يبلاط فرط نم تاجاجتح’ا
ةبلاطملل يعامتجإ’ا نكسسلا
مئاوق نع جارفإ’او نكسسلاب
تدهسش يتلا نيديفتسسملا
نم ناك ثيح اريبك ارخأات
لÓخ اهعيزوت صضورفملا
كلذ نأا ريغ ةيسضاملا رهسشأ’ا
.ةلوهجم بابسسأ’ قلعم يقب

ديمح.ز
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ةلسشنخ تارادإا يف ةيطارقوريبلا ىلع ءاسضقلاب دعي يلاولا
ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و ي˘لاو فر˘ت˘˘عا

ةيطارقوريبلا نأا ،يديزوب يلع
يف نينطاوملا ىلع ةسسرامملا
تاسسسسؤوملاو تارادإ’ا صضعب
اهيلع ءاسضقلا متيسس ،ةيمومعلا
دسسجيسس يتلا ةنمقرلا لسضفب
تقو بر˘قا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عور˘˘سشم
همييقت يف يلاولا دكأا.نكمم
عاطق اهنم تاعاطقلا صضعبل
ة˘ل˘سشن˘خ ة˘˘ي’و نأا ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

نمو زايتماب ةي˘حÓ˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م
ج˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ة˘ب˘سسن ي˘ط˘غ˘تو ،بو˘˘ب˘˘ح˘˘لاو
،ةين˘طو˘لا قو˘سسلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ة˘ن˘ج˘˘ل ءا˘˘سشنإا˘˘ب بلا˘˘ط كلذ˘˘ل
تاعاطق نم ةكرتسشم ةيزكرم
عسضول ةقاطلا ،يرلا ،ةحÓفلا

ةيمنتلا ريوطتل ايناديم اهتربخ
تاجوت˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ن˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
،طيحملا ة˘فا˘ظ˘نو ،تا˘قر˘ط˘لا

نأا تاطاسشنلا ةقطنم ةئيهتو
ةقطنم423 تسصحأا ةي’ولا

رخسستل ،ةي’ولا بارت ربع لظ
رايلم561 هردق ايلام افÓغ
ةيلمع761 زا˘ج˘ن’ م˘ت˘˘ن˘˘سس
ةيولوأ’ا تاجايتح’اب لفكتلل
ي˘ف ،ق˘طا˘ن˘م˘لا ه˘تا˘˘ه نا˘˘كسسل
،ةحÓفلا ،ةقاطلا ،يرلا عاطق
ةيمومعلا لاغ˘سشأ’او ،ة˘ح˘سصلا

ر˘ج˘ح˘لا صضر˘ف ةدا˘عإا ن˘˘عو....
،ة˘ي’و˘لا نا˘كسس ن˘ع ي˘ئز˘ج˘لا
هب˘ب˘سس يد˘يزو˘ب ي˘ل˘ع ح˘سضوأا
نم ددع ليجسست ةداعإا صسيئرلا
لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘سساو تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’ا
اعفتر˘م ادد˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ىدأا ام ةقباسسلا ةلحرملا زواجت
تاءارجإا صضرفو ،رارقلا ذاختاب
ءابولا راسشتنا نم دحلل ةيئاقو
نا˘˘كسسلا ط˘˘˘سسو ه˘˘˘ي˘˘˘سشف˘˘˘تو
بكاومو حارفأا ةماقإا ليجأاتك
عنمو ،متأاملا ميظنتو ،صسارعأ’ا
،تا˘عا˘م˘ت˘ج’او تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا

ل˘˘ك ل˘˘خاد ،ي˘˘قاو˘˘لا ءاد˘˘تراو
،تارادإ’او تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

لك مارت˘حاو ،د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘مو
لكب ةيحسصلا تÓ˘كو˘تور˘ب˘لا
يلاو حسضوأا امك ،تاعاطقلا
را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘لا نأا ة˘ي’و˘˘لا
عيمجلا ة˘ي˘لوؤو˘سسم صسور˘ي˘ف˘لا

عمتجملاو تايعمجلا كارسشإاو
كلذو يرور˘˘˘سض ي˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘عو ل˘فاو˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ب
ثحو  ةي˘سسي˘سسح˘تو ة˘يو˘عو˘ت
ةمامكلا ءادترا ىلع نطاوملا

،د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘تو
ىتم نيديلا لسسغو ميقعتلاو
دحلل ،كلذل ة˘سصر˘ف˘لا تح˘ي˘تأا

طسسو صسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نا ن˘م
                                        .ةنكاسسلا

يداعضس .يون

 تاباغلا قئارح
فلسشلاب نيررسضتملا نيحÓفلا ىلع تازيهجتو تادعاسسم عيزوت
قود˘ن˘سصلا ح˘لا˘˘سصم تعر˘˘سش
يحÓ˘ف˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا
ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘ب
ةدئافل تازيهجتو تادعاسسم
ن˘م ن˘يرر˘سضت˘م˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ملع امب˘سسح ،تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح
.حلاسصملا تاذ ريدم ىدل
ن˘ع ن˘ي˘يا˘بور ي˘ل˘˘ع ف˘˘سشكو
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘نا
نيررسضتملا نيحÓفلا ةد˘ئا˘ف˘ل
ةليل تبسش يتلا قئارحلا نم
ن˘˘م ع˘˘˘با˘˘˘سسلا ى˘˘˘لإا صسدا˘˘˘سسلا
داو تا˘با˘غ˘ب يرا˘ج˘لا ر˘ه˘˘سشلا
،(فلسشلا قرسش لامسش) نيسسوق
يحÓف داتع عيزوت نمسضتت»
ةحفاكم تاز˘ي˘ه˘ج˘تو ف˘ي˘ف˘خ
نم ربتعم ددع اذكو قئارحلا
.«تاريجسشلا

يتأات ،لوؤوسسملا تاذل ادانتسساو
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘ت
ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا ع˘˘م ن˘˘ما˘˘سضت˘˘ل˘˘ل
ق˘˘ئار˘˘ح ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘سضيأا ل˘م˘سشت ا˘م˘ي˘ف ،تا˘با˘غ˘لا
صضور˘عو تÓ˘ي˘ه˘سست م˘يد˘ق˘ت

.نيمأاتلا تامدخب ةسصاخ
تماق ،نييابور ديسسلل اقفوو
يوهج˘لا قود˘ن˘سصلا ح˘لا˘سصم
روف فلسشلاب يحÓفلا نواعتلل
ةنجل دافيإاب ،قئارحلا هذه دامخإا

م˘ج˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ءار˘˘ب˘˘خ
ةبسسنلا˘ب ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا
ةيقب صسيسسحت اذكو نينمؤوملل
ني˘مأا˘ت˘لا ةرور˘سضب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

،م˘هدا˘ت˘عو م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م ى˘ل˘˘ع
صضور˘ع˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
.ةحاتملا غيسصلاو
ىل˘عو ف˘ل˘سشلا ة˘ي’و تنا˘كو
ط˘سسو˘˘ب تا˘˘ي’و ةد˘˘ع رار˘˘غ
ةليل تلجسس دق دÓبلا برغو

يراج˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘م صسدا˘سسلا
داو ةيدلبب قئارح ةدع بوسشن
رئاسسخ ليجسستل تدأا ،نيسسوق
فÓ˘تإا اذ˘كو ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘م
ءاطغلا نم راتكه013 يلاوح
.يتابنلا

صصخ˘ي ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ن˘ع ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت

م˘سسر˘ب ة˘ل˘ج˘سسم˘لا م˘هر˘ئا˘˘سسخ
ءو˘سس بب˘سسب ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا
قئارح اذ˘كو ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حأ’ا
تاذ زر˘˘بأا ،ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا ل˘˘˘سصف
تاسضيوعتلا ةميق نأا ردسصملا
001 نم ديزأا نآ’ا دحل تغلب
.رانيد نويلم
لاجملا يف نيمأاتلا دوقع نعو
هذه اهماربإا مت يتلا يحÓفلا
ةحلسصم صسيئر فسشك ،ةنسسلا
د˘ب˘ع ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ˘˘ب جا˘˘ت˘˘نإ’ا
845 ماربإا نع ،يناديعل زيزعلا

ليجسست ىلإا اتف’ ،ايحÓف ادقع
ة˘نرا˘ق˘م «ف˘ي˘ف˘ط صضا˘ف˘خ˘نا»
ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا صسف˘˘ن˘˘ب
بب˘˘˘˘سسب اذ˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘طرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ىلع انوروك ةمزأا تايعادت»
راطإ’ا اذه يف تفلو.«عاطقلا
اذ˘˘ه كراد˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا» ى˘˘˘لإا
«ةنسسلا ةيا˘ه˘ن ل˘ي˘ب˘ق ع˘جار˘ت˘لا

تÓ˘م˘ح˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
يتلا ةيوعوتلاو ةي˘سسي˘سسح˘ت˘لا
قود˘ن˘سصلا ح˘لا˘˘سصم ف˘˘كع˘˘ت

فدهب ،ايرود اهم˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع
ىدل نيمأات˘لا ة˘فا˘ق˘ث صسير˘كت»
،ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘م ة˘ع˘سساو ة˘ئ˘˘ف
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا) تط˘˘عأا ي˘˘ت˘˘˘لاو
لÓخ نم اهرامث (ةيسسيسسحتلا
ن˘ي˘مأا˘ت˘لا دو˘ق˘ع دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا
تاونسسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ي˘حÓ˘ف˘لا
.«ةطرافلا ةليلقلا

م.ق

0202 ةنضس نم ةيضضاملا رهضشأ’ا لÓخ

ةملاڤب تينرتنإ’ا ربع زاغلاو ءابرهكلا ريتاوف ديدسست ىلع ظوحلم لابقإا
فرط نم «اظوحلم ’ابقإا» ،ةملاق ةي’وب تينرتنإ’ا ةكبضش ربع زاغلاو ءابرهكلا ريتاوف ديدضست ةمدخ تفرع

امبضسح ،91 ‐ديفوك ةحئاجب ةطبترملا ةيحضصلا فورظلا لظ يف0202 ةنضس نم ةيضضاملا رهضشأ’ا لÓخ نينطاوملا
. زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرضشل ةيئ’ولا ةيريدملا نم ملع

،قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف تح˘˘˘سضوأاو
تاذ˘˘ب لا˘˘سصت’ا˘˘ب ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
،يواسضم ةمير ةسسنآ’ا ،ةيريدملا
ةي˘لا˘م˘جإ’ا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا نأا˘ب
ةمدخ ربع ةلسصح˘م˘لا ر˘ي˘تاو˘ف˘ل˘ل
لÓ˘خ ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا د˘˘يد˘˘سست˘˘لا
ة˘ن˘سسلا ن˘م ة˘ي˘سضق˘ن˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا
نويلم2 تقاف ةي’ولاب ةيراجلا
» لسصحملا غل˘ب˘م˘لا ةر˘ب˘ت˘ع˘م جد
هذ˘˘˘ه قÓ˘˘˘طإا ذ˘˘˘ن˘˘˘م «ل˘˘˘سضفأ’ا
. ةريخأ’ا تاونسسلا يف ةمدخلا

اددع نإاف ،ردسصملا تاذ بسسحو
نئابزلا نم «ربتعملا» ـب هتفسصو
ر˘˘ي˘˘تاو˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘سست اود˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا
عقوملا ربع ةيزاغلاو ةيئابرهكلا
ن˘م صصسصخ˘م˘˘لا ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

لÓخ نم ءاوسس ةكرسشلا فرط
نيب ام ةقاطب وأا ةيبهذلا ةقاطبلا
نأا ىلإا ةريسشم ،«بيسس» كونبلا

ةيوسست نم مهتنكم ةمدخلا هذه
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا نود م˘˘ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو
ام ةكرسشلل ةيراجتلا ت’اكولل
و د˘ه˘ج˘لاو تقو˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘فو
.91‐ديفوك نم ةياقولا

مل هنأاب كلذك ةثدحتملا تدكأاو
صضارتعا وأا لكسشم يأا لجسسي
ديدسستب اوماق نيذلا نئابزلا نم
،تي˘نر˘ت˘˘نإ’ا ر˘˘ب˘˘ع م˘˘هر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف
ترخسس دق ةكرسشلا نأاب ةفيسضم
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا
هذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘ب مو˘ق˘ت ا˘˘م˘˘ك ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
نينطاوم˘لا ط˘سسو ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
يف ينورتكلإ’ا ديدسستلا ةيمهأاب

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ
. ايلاح ملاعلا اهدهسشي

ديدسست ةمدخ نأا تربتعا امك
ن˘م تي˘نر˘ت˘نإ’ا ر˘ب˘ع ر˘ي˘تاو˘˘ف˘˘لا

ادعاسسم Óماع نوكت نأا اهنأاسش
ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘˘سشل˘˘ل
يف ،ةي’ولا˘ب زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا
ىدل ةقلاع˘لا ا˘ه˘نو˘يد ل˘ي˘سصح˘ت
تا˘ئ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ئا˘بز˘لا

ةيلامجإ’ا اهت˘م˘ي˘ق تقا˘ف ي˘ت˘لاو
يسضاملا ربوتكأا رهسش ةياغ ىلإا

. جد رايلم56,1
ىلإا يواسضم ةسسنآ’ا تراسشأاو
تذختا دق ةكرسشلا حلاسصم نأا
ةيزيفحتلا تاءارجإ’ا نم ديدعلا
نود ةقلاعلا اه˘نو˘يد ل˘ي˘سصح˘ت˘ل
را˘˘ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإا ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةبعسصلا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا فور˘ظ˘لا
،انوروك ةحئاج اه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لا

هذه مهأا نيب نم نأا ىلإا ةريسشم
ة˘غ˘ي˘سص دا˘م˘ت˘عا تاز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةد˘ئا˘ف˘ل ط˘ي˘سسق˘ت˘لا˘ب د˘يد˘˘سست˘˘لا
نا˘كسس ن˘م ن˘ي˘يدا˘ع˘لا ن˘ئا˘˘بز˘˘لا
ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا لزا˘ن˘م˘لا
ة˘˘يو˘˘سست م˘˘ه˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

ةمانزر قيرط نع م˘ه˘تا˘ي˘ع˘سضو
 .ةيلاملا مهتايناكمإا قفو

رخأات ببضسب تاجاجتحا
ةمئاق نع جارفإ’ا

ةيعامتج’ا تانكضسلا
نا˘˘كسس ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا ن˘˘سش
بر˘غ ي˘تا˘نز˘لا يداو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ةفقو ،ةملاق  ةي’ولا ةمسصاع
ةرئادلا ر˘ق˘م ما˘ما ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

ةينعملا تاهجلا نم نيبلاطم
ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع جار˘فÓ˘ل ل˘خد˘ت˘لا
تانكسسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
نيجتحملا بسسح˘ب ا˘هرا˘ظ˘ت˘نا
م˘ه˘ب˘سضغ ن˘ع اور˘ب˘ع ن˘˘يذ˘˘لا
مغر عسضولا اذه ءازإا ديدسشلا

يف ةينعملا تاطلسسلا دوعو
نÓعإ’اب تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع
لك يف هنا ن˘ي˘ف˘ي˘سضم ،ا˘ه˘ن˘ع
ةعنقم ريغ دودر نوقلتي ةرم
وبلاط دعسص دقو اذه ،مهبسسح
ن˘˘م ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ن˘˘˘كسسلا
نأا د˘ع˘ب كلذو ،م˘˘ه˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ينطولا قيرطلا ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘ق
يتي’و نيب طبارلا02 مقر

ىدأا ام وهو ،ةنيطنسسقو ةملاق
ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘ف ما˘˘ت ل˘˘ل˘˘˘سش ى˘˘˘لإا
او˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘˘ط ثي˘˘˘˘ح ،رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةقئ’ تانكسس نم مهنيكمتب
ي˘ف م˘ه˘ت˘مار˘ك م˘ه˘˘ل ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت
ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘˘لا

يف ةقناخ ةمزأا نم مهمظعم
صضع˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ن˘˘كسسلا
قوق˘ح ع˘فد ن˘م او˘ب˘ع˘ت ر˘خآ’ا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا را˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا
ةعفترم نامثأاب ا˘ه˘نور˘جأا˘ت˘سسي
ةيسشفتملا ةلاطبلا نع كيهان
ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو ،م˘ه˘طا˘سسوأا ي˘ف

يلاو نم  نوجتحملا بلاط
ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘˘لا

داجيإاو فلملا اذه يف رظنلاو
،ن˘كم˘م تقو بر˘قأا ي˘˘ف ل˘˘ح
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ’ا˘مآا ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘˘م
م˘˘ه˘˘فا˘˘سصنإ’ ة˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
.مهتيسضق يف رظنلاو

ب.ناوضضر

ناث قيرحل ليجضست رثإا
تباث مدقتم زكرم بيسصنت
تنسشومت نيعب لسساسس ةباغب
ةيندملا ةيامحلا حلاضصم تررق
بيضصنت ،تنضشومت نيع ةي’وب
رثإا لضساضس ةباغب تباث مدقتم زكرم
صسفنب بضش ناث قيرحل ليجضست
يئ’ولا ريدملا دافأا امبضسح عقوملا
نب دارم دئارلا يحلاضصملا تاذل
.ملاضس
،ةيندملا ةيامحلا حلاضصم تلجضسو
ىلع ايناث اقيرح عوبضسأ’ا ةيادب
ةيدلب) لضساضس ةباغ ىوتضسم
حايرلا ةوق لعفب (ديعاضسملا
ىدأا امم ةيناث ةرم قيرحلا رضشتنيل
ةحاضسملا نم راتكه1 فÓتإا ىلإا
زكرم بيضصنت متيضس هيلع و ةيباغلا

حلاضصملا تاذل عبات تباث مدقتم
ييزارتحا ءارجإاك عقوملا صسفنب
.ملاضس نب دئارلا هزربأا املثم
نم انوع45 ريخضست مت دقو
ءافطإا ةنحاضش11و ةيندملا ةيامحلا

مت يذلا يناثلا قيرحلا دامخإ’
تاعاضس فرظ يف هيلع ةرطيضسلا

يقاب ىلإا هراضشتنا يدافت و ةدودحم
هركذ ام قفو لضساضس ةباغ ءاجرأا
مت دقف ريكذتللو.ردضصملا صسفن
ةعمجلا ىلإا صسيمخلا ةليل ليجضست

ىلع ىتأا لضساضس ةباغب قيرح
ةورثلا نم راتكه7ر5 ةحاضسم
نيلترلا روضضح لجضس دقو .ةيباغلا
ةيامحلا حلاضصمل نيلقنتملا
نارهو يتي’و نم لكل ةيندملا

دوهج ميعدتل صسابعلب يديضسو
يف تنضشومت نيع ةي’وب اهتريظن
ةباغب ةلعتضشملا نارينلا دامخإا
.هيلإا ريضشأا املثم لضساضس

صس.نيريضس

فيفخلا نزولا تاذ تابكرملل اضصضصخم نوكيضس

ةياجبب ةيانفو روزيمأا نيب طبارلا يبانتج’ا قيرطلا حتف
ةياجب يلاو دباعم دمحأا فرسشأا
يذيفنتلا زاهج˘لا ءا˘سضعأا ة˘ق˘فر˘ب
ةكرسشلا نع نيلثمم روسضحبو
تل˘˘˘ف˘˘˘كت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا
حت˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ،عور˘سشم˘لا˘ب
دتم˘ي يذ˘لا ي˘با˘ن˘ت˘ج’ا ق˘ير˘ط˘لا

ةيرقلا طبري يذلاو ملك01 ىلع
(ASV) ة˘ي˘عارز˘لا ة˘ي˘كار˘ت˘سش’ا
نم روزيمأا ةيدل˘ب˘ب ة˘يا˘ن˘ف ة˘يد˘ل˘ب
ىلا22KP  ةيرتموليكلا ةطقنلا
.23 KPطقف حامسسلا متيسسو
ةيحايسسلا ‐ ةريغسصلا تابكرملا
اذ˘ه .رو˘ح˘م˘لا اذ˘ه لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب‐
ةأاطو نم ففخيسس ماهلا زاجنإ’ا
هدهسشي يذلا يرورملا طغسضلا
نيب طبارلا رو˘ح˘م˘لا اذ˘ه ا˘ي˘مو˘ي
ة˘ي˘كار˘ت˘سش’ا ة˘ير˘˘ق˘˘لا‐ ر˘˘سصق˘˘لا
ى˘ل˘ع د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب‐ ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا

.بورخ˘لا تا˘ف˘ط˘ع˘ن˘م ىو˘ت˘سسم
ةيريدم بسسحو هتاذ قايسس يفو
‐ ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا

– PTDيذلا يلاتلا روحملا نإاف
ءاهتنا د˘ن˘ع ا˘ب˘ير˘ق ه˘ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘سس
ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي لا˘˘غ˘˘سشأ’ا

روزيمأا ني˘ب  ط˘بار˘لا ي˘با˘ن˘ت˘ج’ا
ة˘˘ع˘˘سست د˘˘ع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ داوو
kp ىلاkp 11 نم تارتموليك
تا˘ط˘ل˘سسلا تق˘˘ل˘˘طأا د˘˘قو22
با˘ح˘سصأا ى˘لإا ءاد˘˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
KP ىلإاKP 23 نم صضرأ’ا

ة˘ير˘ق˘لا ن˘ي˘ب ة˘ع˘قاو˘˘لا44
يديسس و ةي˘عارز˘لا ة˘ي˘كار˘ت˘سش’ا

و مهتسضراعم نع عجارتلاب صشيع
ة˘ي˘ن˘ي˘˘سصلا ة˘˘كر˘˘سشل˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا
مامتإا دسصق لاغسشأ’ا يف عورسشلا

يذ˘لا يو˘ي˘ح˘لا عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه
يتلا لكاسشملا نم ديدعلا ليزيسس
ةق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس  ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خو
ة˘كر˘ح ة˘لو˘ي˘˘سس ن˘˘م ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
مهاسسيسس كلذ نأا رابتعاب رورملا
ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع˘لا ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف
.ةقطنملاب

لولم ثيأا ةيرق ناكضس
نوكتضشي يضشيتب

لولم ثيأا ةيرق ناكسس يكتسشي
يسشيت ةرئاد يسشيت ةيدلبل ةعباتلا

ةياجب ةي’و رقم نع دعبت يتلاو
صصئا˘ق˘ن ةد˘˘ع ن˘˘م ،م˘˘ك05 ـ˘˘ب
بسسحو ،ةيمويلا مهتايح تسصغن
ن˘يذ˘لا نا˘كسسلا ن˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ع˘م م˘ه˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل ن˘ع او˘˘ف˘˘سشك
قبسس اميف نييلحملا نيلوؤوسسملا

كل˘˘ت ذ˘˘خأا˘˘ب م˘˘هود˘˘عو ن˘˘يذ˘˘لاو
نا˘ف ،را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب صصئا˘ق˘ن˘لا

د˘ي˘ب˘ع˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت م˘ه˘ل˘كا˘˘سشم
م˘هد˘يوز˘ت ، تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش
،بر˘سشل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ةيمو˘م˘ع˘لا ةرا˘ن’ا˘ب م˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘ت
زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘سسم لا˘˘سصيإاو
ميمرتب نوبلاطي امك ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘سسرد˘م˘لا حÓ˘˘سصإاو
ثيح، ماموزيإا ةيرق˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
مل يتلاو اهيف مهد’وأا نوسسردي
جاتحتو ةسساردل˘ل ة˘ح˘لا˘سص د˘ع˘ت
نولمأايو ،اهزيهجتو اهتئيهت ىلإا

م˘ه˘˘ي˘˘لإا تف˘˘ت˘˘ل˘˘ت نأا ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةجلاعم ةيغب ةيلحملا تاطلسسلا

راطإا يف بسصت يتلا مهلكاسشم
.يعامتج’ا مهراطإا نيسسحت

  Ëرك.ت
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 سسيتيب مزهي رابيإا
ينابسسإ’ا يرودلا يف

‐2) صسيتيب لاير هفيسضم ىلع ،رابيإا زاف
11ـلا ةلحرملا يف ،صسمأا لوأا ءاسسم (0
مدقت .مدقلا ةركل ينابسسإ’ا يرودلا نم
رابيإ’ فدهب وتوم يرونيسشوي ينابايلا
ينيتنجرأ’ا فاسضأا مث ،(94) ةقيقدلا يف
نم يناثلا فدهلا صسوغروب نابيتسسيا

اذه عفرو .(45) ةقيقدلا يف ءازج ةبرسض
يف ةطقن31 ىلإا رابيإا ديسصر ،زوفلا
د˘ي˘سصر ف˘قو˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،21ـلا ز˘كر˘م˘لا
.51ـلا زكرملا يف ةطقن21 دنع صسيتيب
رودلا يف لوبرفيلل ةيرأاث ةعرق

ارتلجنإا سسأاكب ثلاثلا
ثلاثلا رودلا ةعرق ،صسمأا لوأا تبحسس
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘˘ت’ا صسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل
ةيوقلا تاهجاوملا صضعب نع ترفسسأاو
.«غيلريميربلا» ةيدنأ’
هسسفانم بقللا لماح لانسسرآا لبقتسسيسسو
نيرام ققحيسس امنيب ،دتيانوي لسساكوين
ةهجاومب املح ةنماثلا ةجردلل يمتنملا
.زاتمملا يرودلا ردسصتم ماهنتوت
زئافلا دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ف˘ي˘سضت˘سسيو
درو˘ف˘تاو ه˘سسفا˘˘ن˘˘م ةر˘˘م21 بق˘ل˘لا˘˘ب
.ةيناثلا ةجردلل يمتنملا

،رود˘˘لا اذ˘˘ه تا˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ىو˘˘˘قأا ي˘˘˘فو
يرود˘لا ل˘ط˘ب لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل صضو˘˘خ˘˘ي˘˘سس
ىلإا رطاخملاب ةفوف˘ح˘م ة˘ل˘حر زا˘ت˘م˘م˘لا
2‐7 هتميزهل رأاثلل ايعاسس Óيف نوتسسأا
.يسضاملا رهسشلا يرودلا يف
هبعلم ىلع يتيسس رتسسسشنام بعليسسو
بحر˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ي˘ت˘ي˘سس ما˘ه˘ج˘ن˘مر˘ب ما˘˘مأا
ة˘ع˘بار˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
عم صس’اب لاتسسيرك بعليو .بماكروم
نيب ةهجاوم يف زراردناو نوتبماهرفلو
.زاتمملا يرودلا نم نيقيرف
9 يف ثلاثلا رودلا تاهجاوم ماقتسسو
.لبقملا يفناج01و

زراب وسضع ةلاقتسسا
يزيلجنإ’ا داحت’اب

مدقلا ةركل يزيلجنإ’ا داحت’ا نلعأا
يتلا تيارتراك يسسي˘ت˘سس ة˘لا˘ق˘ت˘سسا

نع ةلوؤوسسملا ةنجللا دوقت تناك
.داحتÓل ديدج صسيئر نييعت
ةريدمك اهبسصنم تيارتراك تكرتو
ةعبات˘م˘ل» يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا ي˘ف
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا لا˘˘˘قو .«ىر˘˘˘خأا لا˘˘˘م˘˘˘˘عأا
داحت’ا دوي» :نايب يف يزيلجنإ’ا
ى˘لإا ر˘كسشلا˘ب مد˘ق˘ت˘لا يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
لÓخ اهمعدو اهلمع ىلع يسسيتسس
داح˘ت’ا ةرادإا صسل˘ج˘م ي˘ف ا˘هدو˘جو
يف قيفوتلا اهل ىنمتيو يزيلجنإ’ا
.«لبقتسسملا

ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع أاد˘ب˘ت˘سس» :فا˘سضأاو
يزيلجنإ’ا داحت’ا يف ديدج ريدم
اسضيأا بجيو .«بسسانملا تقولا يف
ن˘ي˘ي˘ع˘ت يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا ى˘ل˘˘ع
6 نم ةنوكملا ةنجلل ديدج صسيئر
ديدحت ن˘ع ة˘لوؤو˘سسم˘لاو صصا˘خ˘سشأا
لاقت˘سسا يذ˘لا كرÓ˘ك ج˘ير˘ج ل˘يد˘ب
رهسشلا داحتÓل صسيئرك هبسصنم نم
.ةيرسصنع تاقيلعت ببسسب يسضاملا

حئاسصن هجوي يتنوك
يميك◊ ةسصاخ

رتنإا بردم يتنوك وينوطنأا مدق
هبعÓل ةسصاخ حئاسصن ةدع نÓيم
.يميكح فرسشأا يبرغملا

يبرغملا نميأ’ا ريهظلا صضرعتو
،اماع22 ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا

لبق د˘يرد˘م لا˘ير ن˘م م˘سضن˘م˘لاو
تادا˘ق˘˘ت˘˘ن’ ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
ةيادب دعب ةريخأ’ا هسضورع ببسسب
ر˘˘خآا ي˘˘م˘˘ي˘˘كح ى˘˘˘سضقو .ةد˘˘˘عاو
يف ةراعإ’ا ليبسس ىلع نيمسسوم
.دنومترود ايسسوروب
ثد˘ح˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ي˘ت˘˘نو˘˘ك لا˘˘قو
بحأا ’» :يميكح نع ليسصفتلاب
نكل .ه˘ن˘ي˘ع˘ب بع’ ن˘ع ثيد˘ح˘لا
يميكح فرسشأا تايرابم اودهاسش
كل˘م˘ي .يدا˘ن˘لا ى˘لإا ل˘سصو ن˘˘ي˘˘ح
ىلإا جاتحي هنكل ةريبك تاناكمإا
.«يعافدلا قسشلا نيسسحت
طوغسضلا ىسسنن ’ انوعد» :عباتو
بلاط˘مو تا˘حو˘م˘ط˘لاو ةر˘ي˘ب˘كلا
يلاطيإ’ا يرودلا ي˘ف ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

.«يناملأ’ا يرودلاب ةنراقم
تاردق (ي˘م˘ي˘كح) كل˘م˘ي» :د˘كأاو
نم ديزملا لذب˘ل جا˘ت˘ح˘يو ةر˘ي˘ب˘ك
امامت فلتخي انه طغسضلا .دهجلا

يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف دو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع
.«يناملأ’ا

ايسسوروب ىلع افيسض رتنإا لحيو
ءا˘ثÓ˘ث˘لا اد˘غ خا˘˘بدÓ˘˘ج˘˘ن˘˘سشنو˘˘م
نو˘كي˘ل را˘سصت˘ن’ا ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘يو
جورخلا بنجت يف لمأا يأا هيدل
يرود˘ب تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ن˘˘م
ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل لا˘ط˘˘بأ’ا
.يلاوتلا

ةيناثلا ةعو˘م˘ج˘م˘لا ر˘ت˘نإا ل˘يذ˘ت˘يو
خابدÓغ ردسصتي امنيب ني˘ت˘ط˘ق˘ن˘ب
.طاقن8 ـب بيترتلا
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ةمجم÷ا ىوتضسم ىلع اهل صضرعت يتلا ةيوقلا ةباضصإ’ا ةيفÓخ ىلع

ةبعسصلا ةحار÷ا دعب زينيميخ نم ةلاسسر لوأا

زينيميخ لوؤوار يكيسسكملا دكأا
ىنمتي هنأا ،نوتبماهرفلوو مجاهم
اهجوم ،بعÓ˘م˘ل˘ل ا˘ب˘ير˘ق ةدو˘ع˘لا
ةلاسسرب هل ثعب نم لكل ركسشلا
دعب ،ةريخأ’ا تاعاسسلا لÓخ معد
ة˘م˘ج˘م˘ج˘لا ي˘ف ر˘سسكب ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا

لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسرآا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ
.«غيلرييميربلا»ـب
بلق عم ةدسشب زينيميخ مدطسصاو
ديف˘يد ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ،لا˘ن˘سسرآا عا˘فد
تارامإ’ا داتسس يف ،صسأارلاب ،زيول
دعب ة˘لا˘ق˘ن ى˘ل˘ع بع˘ل˘م˘لا ردا˘غو
ة˘يا˘عر˘لاو ن˘ي˘ج˘سسكوأ’ا ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
.ةمزÓلا ةيبطلا

92ـلا بحا˘سص بعÓ˘لا ى˘ط˘˘خ˘˘تو
ي˘˘ف حا˘˘ج˘˘ن˘˘ب ة˘˘˘حار˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘ما˘˘˘ع
لوأا ا˘هد˘ع˘ب ر˘سشنو ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا

لسصاوتلا تاكبسش ربع هل ةلاسسر
.يعامتج’ا

ل˘ئا˘سسر ى˘ل˘ع م˘كر˘˘كسشأا» :ر˘˘كذو
ةظحÓم˘لا تح˘ت نو˘كأا˘سس .م˘عد˘لا

.«بعÓملل ابيرق ةدوعلا يف لمآاو
،زينيميخ ةباسصإاو ة˘ع˘قاو˘لا د˘ع˘بو

عسضو هنكل ةارابملا زيول لمكأا
.هسسأار ىلع ةدامسض

ر .ق ^

لمأ’ا دقف ،ديردم لاير sنأا ودبي
،درازا˘ه ن˘˘يدإا ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘با˘˘سصإ’ا˘˘ب ى˘˘ل˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ي˘كل˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘ما˘م˘سضنا
.8102 ماعلا فيسص يسسليسشت
اًددجم ةباسصإÓل ،درازاه صضرعتو
لايرلا ةهجاوم لامكإا عطتسسي ملو
ي˘ت˘لاو ،صسي˘ف’أا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ما˘˘مأا

ن˘˘˘مو ،(1‐2) ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ا˘هر˘سسخ
ةر˘ت˘ف بعÓ˘لا بي˘غ˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
.رهسش ىلإا عيباسسأا3 نم دتمت

ي˘ف ل˘˘مأ’ا ،لا˘˘ير˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف ع˘˘مو
ىلإا ءاج يذلا ،يكيجلبلا يلودلا
ةفÓخ حومطب ويبانرب وغايتناسس
ه˘ج˘ت˘˘ي ،ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
ةقفسص يف بعÓلا عسضول يكلملا
يسسنر˘ف˘لا م˘سض ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لدا˘ب˘ت
م˘جا˘ه˘م ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك با˘˘سشلا
.نامريج ناسس صسيراب
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
ط˘ط˘خ˘ي لا˘ير˘˘لا نإا˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ةيلدابت ةقفسص يف ،درازاه عسضول

ف˘ي˘سصلا لÓ˘خ نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ع˘˘م
.يبابم مسضل ،لبقملا

نا˘سس ع˘م ي˘با˘ب˘م د˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو
ن˘كل ،2202 في˘سص ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج
ت’وا˘˘ح˘˘م ل˘˘ك صضفر˘˘˘ي بعÓ˘˘˘لا
.هدقع ديدجتل يسسنرفلا يدانلا
اًبلطم دعي ،يبابم نايليك vنأا ركذي
ن˘يد˘لا ن˘يز برد˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًي˘˘سسا˘˘سسأا

،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ،ناد˘˘يز
يأا مر˘ب˘ي م˘ل لا˘˘ير˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
.يسضاملا فيسصلا ةقفسص

يبابم مسضل «ةئجافم» ةيلدابت ةقفسصل ططخي ديردم لاير

صسرا˘˘ح صسيارو˘˘م نو˘˘سسرد˘˘يإا لا˘˘ق
نم لسضفأا ه˘نإا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
،قيرفلا ي˘ف ءاز˘ج˘لا تÓ˘كر ذ˘ف˘ن˘ي
نل ’ويدراوغ بيب بردملا نكل
.اهديدسست  ةيلوؤوسسمب هفلكي
ي˘ف تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘جاوو
تÓكر ددسسي بع’ ىلع روثعلا
نم لك ردهأا امدعب ماظتناب ءازجلا

،وريوغأا ويجريسسو ،غنيلرتسس ميحر
،صسوسسيج لي˘ير˘با˘غو ،نا˘غود˘ن˘غو
ءازج تÓكر ،نيورب يد نفيكو

.مسسوملا ةيادب ذنم
هتاردقب فورعملا ،نوسسرديإا لاقو
هنإا ،ةركلاب م˘كح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ج˘لا
تÓكرلا صضعب قباسسلا يف ددسس
.يلاغتربلا يفآا وير عم ةرحلا

’» :نييفح˘سصلا ،نو˘سسرد˘يإا غ˘ل˘بأاو
نكل ،ةرحلا تÓكرلا ىلع بردتأا
.«ءازجلا تÓكر ىلع بردتأا

،ي˘˘فآا و˘˘ير ع˘˘م تب˘˘ع˘˘ل» :فا˘˘˘سضأاو
.ةر˘ح˘لا تÓ˘كر˘لا صضع˘ب تدد˘سسو
ةدع انيدلو ،يسضاملا يف اذه ناك

ةرحلا تÓكر˘لا نودد˘سسي ن˘ي˘ب˘ع’
تÓكر ذفني نم لسضفأا انأا .اًديج
يرا˘ي˘ت˘خا م˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل ن˘˘كل ،ءاز˘˘ج˘˘لا
.«اهديدسستل
دنع8102 يف ’ويدراوغ لاقو
يف نوسسرديإا صصرف نع هلاؤوسس
د˘˘جو˘˘ي» :ءاز˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘كر د˘˘˘يد˘˘˘سست

نو˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي نور˘˘خآا نو˘˘ب˘˘ع’
اذهو ،ىمرم صسراح هنأ’ اهذيفنت
ن˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ل˘˘جأا ن˘˘م
.«تاقباسسملا مارتحاو

نيسسفانملل اًمارتحا ةسصرفلا هذه يحنم سضفري ’ويدراوغ :نوسسرديإا

،ناموك دلانور يدنلوهلا لسصوت
ع˘م قا˘ف˘تا ى˘لإا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب برد˘˘م
ىد˘حإا نأا˘سشب ا˘سسرا˘˘ب˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
يوتسشلا وتاكريملا يف تاقفسصلا
.لبقملا

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو
ناموك نإاف ،ةينابسسإ’ا «وفيتروبيد
ةنولسشرب يف ةينفلا ةنامأ’ا عم قفتا

عفادم ،هيكيب دراريج صضيوعت ىلع
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف ،ا˘˘سسرا˘˘ب˘˘لا
.ديدج بع’ عم دقاعتلاب
يف ةيوق ةباسصإا نم هيكيب يناعيو
3 نم بعÓملا نع هدعبتسس ةبكرلا
.لقأ’ا ىلع رهسشأا5 ىلإا

كيرإ’ ةيولوأ’ا نأا ىلإا تراسشأاو
،يتيسس رتسسسشنام عفادم ،ايسسراغ
ةلباق ريغ لازت ’ هيدان تابلط نكل
.نآ’ا ىتح ذيفنتلل
راكسسوأا روهظ مغر هنأا تحسضوأاو
ع˘م اًر˘خؤو˘م د˘ي˘ج ءادأا˘ب از˘يو˘غ˘ن˘˘ي˘˘م
نا˘مو˘ك كسسم˘ت˘ي ن˘كل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
بع’ مسض بوسص ةرادإ’ا كرحتب

.عافدلا يف ديدج

نإا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا تلا˘˘قو
ى˘ل˘ع ة˘جرد˘م˘لا ىر˘خأ’ا ءا˘˘م˘˘سسأ’ا

:ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب عا˘˘˘فد م˘˘˘عد ة˘˘˘ح˘˘˘ئ’
،(لا˘ن˘سسرآا) ي˘فا˘ت˘سسو˘م ناردو˘˘كسش

.(يسسليسشت) رغيدور وينوطنأاو
دا˘ع˘ب˘ت˘سسا ن˘كم˘ي ’ ه˘˘نأا تفا˘˘سضأاو
ىلإا راعملا ،وبيدوت ريلك ناج ةدوع
.«هب قثي ’ ناموك نأا مغر» ،اكيفنب

هيكيب سضيوعت ةطخ مسسري ناموك
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ىلإا فيطسس قافو ةرادإا يعسس
ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كا دد˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سض
ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
نم اريبك امعد يقل ةيقيرفإ’ا

ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا فر˘˘˘ط
ةرادإ’ا ناو ةسصاخ ،ريهامجلا

فور˘ظ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا تعار
ة˘ي˘سضق ا˘ه˘م˘هأا ل˘ع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو
ىل˘ع نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا

ن˘˘م اءد˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ق˘˘˘تا˘˘˘ع
دق يتلاو ،مداق˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
رييÓم7 ـلا دودح ىلا لسصت
قا˘فو˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو
ةبسسنب وتاكريملا نم امورحم
ل˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘لا˘˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ةرادإ’ا

رسصانع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘سضو
.فيدرلا فنسصل بعلت يتلا

 اوربع راضصنأ’ا
مهفضسأاتو مهتداعضس نع

ىرخأا ةهج نم
ةدمتعملا ةقيرطلل
نع راسصنأ’ا ربع دقو اذه
رايتخا ة˘ق˘ير˘ط˘ل م˘ه˘ط˘خ˘سس
نم يتلاو ،رسصانعلا صضعب

تد˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘فا كسش نود
ثيح ،ةيناديملا ةيفارتحÓل

م˘قا˘ط˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘جاو نا˘˘ك
بردم ىلا ءوجللا ريسسملا
م˘ها د˘يد˘ح˘ت˘ل راود ف˘يدر˘لا
ى˘ل˘ع ةردا˘˘ق˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا

هراسسم يف قافولا ةدعاسسم
نا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ،ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف’ا
نكي مل يكوكلا يسسنوتلا
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت يأا ه˘˘ل
لعج يذ˘لا ر˘م’ا ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا
كانه نا نودكؤوي راسصنأ’ا

م˘ت ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا صضع˘˘ب
’ ،ةمئاقلا غولب نم اهنامرح
ةرادإ’ا صضرعتل ىوسس ءيسشل
ءانبأا عسضو لجا نم طوغسضل
اهيد˘ل ي˘ت˘لا ،فار˘طأ’ا صضع˘ب
.راسصنأ’ا بسسح ذوفن

صشامر ماضشه

ربحلا نم ريثكلا لاضسأا فيدرلا بردم ىلإا ءوجللا مدع

ةيقيرفإ’ا ةمئاقلا ىلإا فيدرلا يبع’ نم ديدعلا فيسضت قافولا ةرادإا

فيطضس قافو

اسشاب ةرقم مجن بردم عرسش
يتلا ءاط˘خأ’ا ح˘ي˘ح˘سصت ي˘ف
ة˘سصا˘خ ،ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘قو
نيا طسسولاو عافدلا يطخ
حمسس ام اريبك Óهلهت ظح’
فل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج صسفا˘ن˘م˘ل˘ل
،مجنلا قطانم يف لغوتلاب
ق˘ئا˘قد ل˘ج م˘ه˘سضو˘˘خ م˘˘غر
اذه ،بع’ صصقانب ةلباقملا

ءاطخأ’ا نا بردملا كرديو
ةلحروب ءاقفر اهيف عقو يتلا

ىلع لمعلاو اهنايسسن بجو
بلاطم عيمجلاو Óيوط نوكيسس مسسوملا نوكل ،اركبم اهيدافت
عم ،بعللا يف ماظتن’ا كلذ قلخل ةدحاو ديك فوقولا ةرورسضب
.صسفانملل تاحاسسملا حنم يدافت ىلع لمعلا

ةليلم نيع ةمقل يرباكو يغير ،يوادهم زيهجت ىنمتي
نم لك ةدوع قيرفلا لجسسي نأا رظتنملا نم ىرخأا ةهج نم
ةليلم نيع ةهجاومل ابسسحت يرباك ىتحو يغيرو يوادهم
لعجيسس ام وهو ’اوز ةيناثلا نم ةيادب ،ةعمجلا اذه ةرظتنملا
كلت لك عمجيسس يذلا صسفانتلا نم ديفتسسي يمام’ا طخلا
قوزر˘م ن˘ب ن˘م ل˘ك د˘˘جاو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا

ينقتلا نا ركذي ،ام˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘عا ي˘ف نا˘مدو براو˘سشو˘بو
لعجي يذلا مزÓلا ماجسسن’او ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ط˘ب˘سضل ى˘ع˘سسي˘سس
.موجهلا بعلت ةبيتكلا

صشامر ماضشه

«ماضص’» مامأا باضصملا يثÓثلا دجاوت ىلع رضصي
طسسولاو عافدلا ءاطخأا حيحسصت يف عرسشي اسشاب

ةرڤم مجن
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ةلباقم طاقن ةيمهأا ىد˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج را˘سصنأا كرد˘ي
ام وهو ،ةرقم مجن ماما يليÓب ءاقفر عمجتسس يتلا ةعمجلا

فدهلا قيقحت لجا نم مهر˘سصا˘ن˘ع ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل نو˘ع˘سسي م˘ه˘ل˘ع˘ج
نم ريثكلا حنمتسس يتلاو ،ثÓثلا طاقنلا نامسض وهو دوسشنملا
ةلويسسلا نامسضل اهيعسس لسصاوت ةرادإ’ا نا ركذي ،نيبعÓل ةقثلا
يذلاو ،رظتنملا يدحتلل ةزهاج رسصانعلا لك لعجت يتلا ةيلاملا

ةهجاوملا نا امب صشيعي بردملا بسسح هيف راسصتن’ا بجو
.يفيلخلا بكرم يف بعلتسس

نويدلا ةيوضستل ةيليو“ لولح نع ثحبت ةرادإ’ا
تابيردت يف هدجاوت ةيماح بعÓلا لجسس نا دعبو ىرخأا ةهج نم
هليمز دوعي نا رظتنملا نم ،نيتريخأ’ا نيتسصحلا لÓخ قيرفلا
تدعو ةرادإ’ا ناو ةسصاخ ،تاريسضحتلا ةرسشابمل رخ’ا وه يبت
ةيلاملا لكاسشملا ةيوسست دسصق ةديدج ليومت رداسصم نع ثحبلاب
عناسص ةدوع رظتني صشيعي ينقتلا ىقبيو اذه ،رسصانعلا عيمجل
ىدم اديج كردي هناو اميسس’ ،تابيردتلا وج ىلإا راهد باعلأ’ا
.نيمجاهملل ةريخأ’ا قراوفلا حنم ىلع ينعملا ةردق

صشامر ماضشه حيحضصلا راضسملا ىلع «اداكيضسورلا» عضضوو ةديج جئاتن دضصح لجأا نم

ةثلاثلا ةلوجلا باسسحل مسساقو ديعسسوب يئانثلا ليهأاتو نيباسصملا زيهجت بلطي ناسسيتفإا

ةدكيكضس ةبيبضش

يذلا ةيناثلا ةلوجلا ءاقل ليجأات
ةدكيكسس ةبيبسش عمجيسس ناك
لعج دادزولب بابسش هفيسضمب
ةدايقب ينفلا        مقاطلا
ةرورسض ىلع رسصي  ناسسيتفا

مقاطلا فرط نم لمعلا ةيدج
صضع˘˘ب ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
مقاطلا نم ىتحو نيباسصملا
مسساق يئانثلا ليهأاتل ريسسملا

ل˘ماو˘ع˘لا ي˘هو ،د˘ي˘ع˘˘سسو˘˘بو
صشتوكلا اهيل˘ع ن˘هار˘ي ي˘ت˘لا

يف هتاف ام كرادت لجا نم
مزه˘نا ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا
،يقوزرم مجاهملا ءاقفر اهيف
فد˘ه˘ب نا˘ب˘˘يز˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ما˘˘ما

.ينامثع
اءزج لم–أا» : ةجوخ

ةيلوؤوضسم نم اÒبك
كرادتلل ىعضسأاضسو فدهلا
«ت’وج نم مداق وه اميف
ة˘˘جو˘˘خ صسرا˘˘ح˘˘لا ف˘˘˘سسأا˘˘˘ت
ةراسسخلا ىلع ريبك لكسشب

،ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا
هتادوه˘ج˘م ل˘ك ناو ة˘سصا˘خ
ءا˘ق˘ل˘لا لاو˘ط ا˘ه˘لذ˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

فده˘لا ةو˘ف˘ه ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘سض
،ينامثع فرط نم لجسسملا

ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف بب˘سست يذ˘لاو
ثيح قير˘ف˘ل˘ل ة˘م˘يز˘ه لوأا˘ب
تبلط رم’ا ئداب يف» : لاق
ةحاسسملا كر˘ت ي˘ئÓ˘مز ن˘م
يف ءاق˘تر’او جور˘خ˘ل˘ل ي˘ل

ةطقن دنع ةركلا تناك لاح
ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ءاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ا˘ناو تجر˘خ ثي˘ح ،ي˘ئÓ˘مز
ةر˘كلا˘ب ي˘قا˘˘ح˘˘ل ن˘˘م ق˘˘ثاو
تمد˘ط˘سصا ف˘سسأÓ˘ل ن˘كلو
ا˘م و˘هو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘حأا˘˘ب

،طقفو ةركلا صسملا ينلعج
،صسفا˘ن˘˘م˘˘لا مد˘˘ق ا˘˘هد˘˘ج˘˘ت˘˘ل

ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ف˘˘سسأا˘˘تا ا˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
مهدعأاو اداكيسسور روهمجل
ليسصحتل داهتج’او لمعلاب
.قيرفلل طاقنلا صضعب

صشامر ماضشه

ةيضساضسأ’ا ةليكضشتلا طبضضل تاضصوحفلا جئاتن رظتني ينفلا مقاطلا

تاباسصإ’ا لكسشم ببسسب طابحإ’ا مغر ايونعم ازوف اوققح «ةروسضخلا» وبع’

ةنيطنضسق بابضش

ازو˘˘ف ةرو˘˘سضخ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت تق˘˘ق˘˘ح
ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف با˘سسح ى˘ل˘ع ا˘يو˘ن˘ع˘م
نم لك اهليجسست ىلع لوادت ةيثÓثب
ةيثÓثلا يهو ،وطيو نارقماو يوادغب
ررحتت ر˘سصا˘ن˘ع˘لا صضع˘ب تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا
ة˘با˘سصإ’ا ل˘كسشم ناو ة˘سصا˘خ ،Ó˘ي˘ل˘˘ق
ى˘ح˘سضأا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ى˘ل˘ع ى˘˘غ˘˘ط يذ˘˘لا
ريهامج ىتحو ينارمع بردملا قرؤوي
ببسس نع لأاسست تحسضأا يتلاو ،يدانلا

،ىر˘خأا قر˘ف˘ب ة˘نرا˘ق˘م ه˘ل˘ك م˘كلا اذ˘˘ه

ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ة˘كرا˘سشم ر˘˘ي˘˘سصم نا ر˘˘كذ˘˘ي
ي˘ح˘لا˘سص ى˘ت˘˘حو ير˘˘م˘˘ع˘˘مو صشي˘˘ع˘˘ي
˘ما˘ما ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف نار˘م˘عو
. مويلا ةسصح يف حسضتيسس ،وداراب

تافوضشك جئاتن رظتني Êارمع
ةليكضشتلا ديدحتل ادغ انوروك

نوبعÓلا يرجي نا رظتنملا نمو اذه
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو صصو˘سصخ˘ب تا˘فو˘سشك
لبق كلذ صضرفت ةيداحت’ا ناو ةسصاخ

ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو ،ءا˘˘ق˘˘ل يأا
صضرعت نم افوخ هبلق كسسمي ينارمع
هدعبت دق ةيباجيإا جئاتن ىلا بع’ يأا

عرسش ينقتلا نا ركذي ،ةلباقملا نع
ي˘˘ف ةدو˘˘بد˘˘ب بعÓ˘˘˘لا بير˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘ف
مغرلابو ثيح ،رسسي’ا ريهظلا بسصنم
ركفي صشتوكلا نا ’ا هتقايل صصقن نم
روهظلل ارظن ،ةسصرفلا هحنم يف ايدج
. يرمعم بعÓل يبلسسلا

صشامر ماضشه

ةليلم نيع ةيعمج
لضصاوتم ليومت رداضصم نع ثحبلا

ةديج ةقÓطنا قيقحتل ةرڤم طاقنب نوبلاطي راسصنأ’ا

بعÓ˘لا ةدو˘ع ط˘ب˘سض ي˘˘ف ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لا ي˘˘عا˘˘سسم
،م’آ’ا هتدواع ريخأ’ا ناو ةسصاخ ،ةيباجي’اب نكت مل يسسورع
ةيرابج’ تابيردتلا نم هءافعإا ررقي صشتوكلا لعج يذلا رم’ا

ل˘م˘ع˘لا ل˘سضف˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘حار˘لا ى˘لا ه˘نو˘كر
اذكو رودم زهاجلا يئانثلا تامدخ نم ةدافتسس’ا ةلسصاومو
هتدوع لجسس يجاود بعÓلا نا هركذ ريدجلا ،يعيبسس دئاقلا
هل ةكراسشم لوا ليجسستل ازهاج ىحسضاو ،يقيبطتلا ءاقللا يف
نوكي˘سس ي˘ت˘لاو ،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ما˘ما ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
. اهل امكح يناميلسسوب

 نواهتلا نم هرضصانع رذحي يريزد
راضصتن’ا قيقحتل زيكرتلاب بلاطيو

داحتا مامأا ةرظتنملا ةلباقملا ةبوعسص صشتوكلا كرديو اذه
هلعج يذلا رم’ا ،صسفانملا هيناعي ام ببسسب كلذو ،صسابعلب
زيكر˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،صسمأا هر˘سصا˘ن˘ع˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا رر˘ق˘ي
مهع˘فد˘ت˘سس م˘سصخ˘لا ل˘كا˘سشم ناو ة˘سصا˘خ ،ر˘ث˘كا دا˘ه˘ت˘ج’او
ارفسصلا قاسشع دكا يتلا تاهيجوتلا يهو ،ريبك ءاقل ميدقتل
دازلاب رفظلا لجا نم ،اهب ديقتلا ةرورسض ىلع ةلحكلاو
عقعق ءاقفر لعج˘ت ةد˘ي˘ج ة˘ب˘تر˘م نا˘م˘سض ة˘ل˘سصاو˘مو Ó˘ما˘ك
. ت’وجلا رورم عم ةقثلا نوبسستكي

صشامر ماضشه

جربلا يلهأا

زهاج يجاودو ىرخأا ةرم لجأاتت يسسورع ةدوع
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برد˘˘˘م ا˘˘˘مود كنار˘˘˘ف  د˘˘˘كأا
˘مز˘ت˘ع˘ي ه˘نأا دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش
ىوتسسم ىلع تارييغت لاخدإا
نيوكت ل˘جأا ن˘م ،ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

،ةلما˘كت˘مو ة˘يو˘ق ة˘عو˘م˘ج˘م
ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا  زو˘ف˘لا  د˘ع˘ب
د˘˘˘حأ’ا ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا ر˘˘˘سصن˘˘˘˘لا
م˘سسر˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب  ي˘سضا˘م˘لا
يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘لا با˘˘˘هذ
ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا لا˘ط˘ب’ا ة˘ط˘بار˘ل
.مدقلا ةركل
ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
ةودنلا عط˘ق˘م ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا
اه˘ي˘ف با˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘ئ˘˘˘˘سسأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ف˘˘ح˘˘سصلا
ىلع مهل ةيمسسرلا ةحفسصلا

يعامتج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
صسما لوا  «كو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسيا˘˘˘˘˘˘ف»
يذلا فدهلا»: Óئاق نينث’ا
عم هيلع تقفتاو هيلع زكرأا

ن˘يو˘˘كت و˘˘ه يدا˘˘ن˘˘لا صسي˘˘ئر
،ةلما˘كت˘مو ة˘يو˘ق ة˘عو˘م˘ج˘م
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ر˘يود˘ت˘ب مو˘قأا˘˘سس
72 كلتمأا يننأا صساسسا ىلع
بعلن اننأا امك »:عباتو ،«ابع’
حمطن اذل تاهبج ةدع ىلع
ىلع جئاتنلا نسسحأا ميدقت ىلا

ةجاحب انأاو ةد˘ع˘سصأ’ا ع˘ي˘م˘ج
«عيمجلل

ىلع نورداق نحن»
رثكأا فادهأا ليجضست

نم رضصمل بهذنضسو
«طقفو زوفلا لجأا

بردملا نا مولعملا نم و
صضع˘˘˘ب ىر˘˘˘جأا ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةليكسشت˘لا ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا

صسأاك ءاقلب ة˘نرا˘ق˘م ،ة˘يرا˘ق˘لا
م˘˘ح˘˘قأا نأا د˘˘ع˘˘ب ،«ر˘˘˘بو˘˘˘سسلا»
نم ’دب حابرم اياق صسراحلا
ةفاسضإ’اب ،يوا˘سسو˘م ق˘ي˘فو˘ت
ن˘م˘ي’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا لا˘˘خدإا ى˘˘لإا
،رثيخ˘ل˘ب را˘ت˘خ˘م مر˘سضخ˘م˘لا

ن˘يد˘با˘ع˘لا ن˘يز ن˘ع ا˘˘سضو˘˘ع
ا˘ن˘ه˘جاو» فا˘سضأاو ،ةو˘خ˘لو˘˘ب
لمع˘ي و ،ع˘فاد˘ي˘ل ءا˘ج ا˘ق˘ير˘ف
تاركلا ىلع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةدترملا تامجهلا وأا ةيلاعلا
طوسشلا يف .ةردانلا ةعيرسسلا
ى˘لا ن˘كي م˘ل ظ˘ح˘لا ي˘نا˘˘ث˘˘لا

ىلع نيرداق انك اننأ’ انبناج
اميفو ،«ىرخأا فادهأا ليجسست
ررق˘م˘لا ،با˘يإ’ا ءا˘ق˘ل صصخ˘ي
رسصم˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا مو˘ي

ةعونمم ةيبيللا ةيدنأ’ا نوك
رايدلا ل˘خاد لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا ن˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا عا˘˘سضوأ’ا بب˘˘˘سسب
برد˘م ف˘سشك ،ةرو˘هد˘ت˘˘م˘˘لا
ادكؤوم  هاياون  نع «بابسشلا»
راسصت˘ن’ا˘ب ةدو˘ع˘لا د˘ير˘ي ه˘نأا

:ا˘˘˘حر˘˘˘سصم ةر˘˘˘ها˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
لجأا نم رسصم ىلا بهذنسس»
انرظتني ام اديج كردن ،زوفلا

نل مسسوملا ةيادب عمو كانه
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘كترأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘كل ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا
.«ةعومجملا

لضضفأا مدقأاضس»:وبكوك
باهذلل فدهنو يدل ام

 «ةضسفانملا يف اديعب
فخي مل لسصتم قايسس يفو

مجاهملا وبكوك ن˘ي˘لو˘سسرا˘م
دعب ةغلابلا هتداعسس ينينيبلا
نيفده ليجسست يف حجن نا

ىدبا ثيح ، نيءاقل رخآا لÓخ
عم ةقفو˘م˘لا ه˘ت˘ياد˘ب˘ل ها˘سضر
مسسوملا ةلوطبلا بقل لماح
وبكوك حرسص نيأا ،يسضاملا
بابسشلل ةيمسسرلا ة˘ح˘ف˘سصل˘ل

ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ديعسس انأا» :Óئاق «كوبسسيف»
اميسس’ ،نآ’ا دحل هتمدق امب

م˘يد˘ق˘تو ن˘ي˘˘فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
كا˘˘˘ن˘˘˘هو ،يد˘˘˘ل ا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘سسحا

ي˘ب˘نا˘ج ى˘لا ا˘˘سضيا ي˘˘ئÓ˘˘مز
و ،«يتمهم ي˘ف ي˘تد˘عا˘سسم˘ل
ن˘سسح˘ت˘ن نأا ى˘ن˘˘م˘˘تأا »:ع˘˘با˘˘ت
اديعب باهذلا فدهب ايجيردت
يننأا امك ،ةسسفانملا هذه يف
ل˘سضف˘˘ب  ا˘˘ع˘˘ير˘˘سس تم˘˘ل˘˘قأا˘˘ت
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
را˘˘سصنأ’ا م˘˘˘عد ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
.«يدلب يف يننأاكو
لاح يفو هنأا ركذلاب ديدجلا
رودلل «ةبي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأا» ل˘هأا˘ت
،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ءاقللا يف زئافلا نوهجاويسس
ينطولا صشيجلا نيب جودزملا
ا˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م رو˘˘˘غو يد˘˘˘ناور˘˘˘لا
ةارابم بعلتسس ثيح ،ينيكلا
32‐22 ن˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م با˘˘˘هذ˘˘˘لا
د˘ق˘˘ف با˘˘ي’ا ا˘˘ما ،ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
يفناج6 وأا5 يموي تررقت
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طيمز.ع
تاطلسسلا رارق دعب ءادعسصلا ةرواسسلا ةبيبسش ةرادا تسسفنت
ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب ي˘سضا˘ق˘لا دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا
يقيقح لكسشم نم بونج˘لا ل˘ث˘م˘م كلذ˘ب ذ˘ق˘ن˘ت˘ل ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
تايرا˘ب˘م بع˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ع˘ط˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘فا˘سسم˘لا بب˘سسب
ةرادإ’ا قرؤوت تحبسصا ي˘ت˘لاو ،ى˘لو’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

.ءاوسس دح ىلع نيبعÓلاو
تاطلسسلل قباسس تقو يف تمدقت دق  «روسسنلا» ةرادإا تناك و
لقنتي ،ةسصاخ ةرئاط ريفوت لجأا نم ةسصتخملا تاهجلل بلطب
تقلطنا يتلا و ،ةيلحملا ةلوطبلا تايرابم صضوخل قيرفلا اهب
ثيح ،ىلو’ا ةلوجلا صضوخب يسضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ربع رتموليك فلأا براقت ةفاسسم عطقل يدانلا ةثعب ترطسضا
ةهجاومل يسضاملا ءاعبرأ’ا ةيدملا ةنيدم ىلإا لقنتلل ةلفاحلا
دعب يرودلا نم ةيحاتتف’ا ةلوجلا يف ،يلحملا يبملوأ’ا
،0‐1 ةرواسسلا اهب زاف يتلا ةارابملا يهو ،كلذ نم نيموي
ةيادب ايمسسر ةيلخادلا ةيوجلا تÓحرلا فانئتسسا رارق يتأايل
.لبقملا ربمسسيد نم6 خيرات نم
بر˘قأا ن˘ع د˘ع˘ب˘ي را˘سشب ة˘ن˘يد˘م ل˘ث˘م˘م نأا مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
نع ارتموليك055 ةفاسسمب  ناسسملت دادو قيرف هيسسفانم
ديدجلا دعاسصلا وه مسسوملا اذه هل صسفانم  دعبا اميف ،هرقم
نم رثكأا ةفاسسم ىلع ،ةدكيكسس ةبيبسش رابكلا ةريظحل
.ارتموليك0221

طيمز.ع

ةرواضسلا ةبيبضش
ةيلخادلا تÓحرلا فانئتضسا رارق دعب

ارب تÓقنتلا حبسش نم «روسسنلا» ذقنت تاطلسسلا

ةرادإاب نيينعملا ماكحلا ،ميكحتلل ةيلارديفلا ةنجللا تنيع
يتلا ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةيناثلا ةلوجلا تايرابم
.لبقملا عوبسسأ’ا نم تبسسلاو ةعمجلا يموي نوكتسس
ربع مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإÓل يمسسرلا باسسحلا رسشن و
تاهجاوم نوريديسس نيذلا ماكحلا ءامسسا نع ،يمسسرلا هباسسح
ةلوجلا ةمقل ام˘كح «بار˘عأا» نو˘كي˘سس ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
يتلا لئابقلا ةبيبسشو نارهو ة˘يدو˘لو˘م ع˘م˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا
امكح «عارتوب» نوكي اميف ،ةنابز دمحا بعلم ىلع ىرجتسس
«ديعسس ةنيوع»و ،ياد نيسسح رسصنو ،ةركسسب داحتا ةارابمل
.ةنيطنسسق بابسش ،وداراب يدان ةهجاوم يف لوأ’ا مكحلا

فلسش يبملوا نيب برغلا يبرادل امكح «يتباوث» نوكيسسو
امدنع جربلا يلهأا ءا˘ق˘ل ي˘ف «ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سسو˘ب»و ،نا˘سسم˘ل˘ت دادوو
فيطسس قافو ءاقل ر˘يد˘ي˘سس ا˘م˘ي˘ف ،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ف˘ي˘سضت˘سسي
امكح «بيسسن» نوكيسسو ،«لاسصنح» مكحلا نازيلغ عيرسسو
يف ةيناثلا ةمقلا مكح امأا ،ةرقم مجنو ةليلم نيع ةيعمج ةارابمل
بونجلا روسسنو ةمسصاعلا داحتا نيب عمجتسس يتلا ةلوجلا هذه
.«يديعسس» نوكيسسف ةرواسسلا ةبيبسش

جاحلب اضضر

«يرانكلا»و «ةوارمحلا» نيب ةمقلا ءاقل دوقي بارعأا

ةيناثلا ةلوجلا ماكح ةمئاق فسشكت «فافلا»
ةفرتحملا ةلوطبلا نم

409213ددعلا ^2441  يناثلا عيبر71ـل قفاوملا0202 ربمضسيد2ءاعبرأ’اةصضايرلا
ةيئانثب باهذلا ءاقل يف زوفلا دعب

«لهأاتلاب ةدوعلا لجأا نم رسصم ىلإا بهذنسسو يسسفانت قيرف نيوكت انفده»:امود

دادزولب بابضش

طا˘˘ب˘˘سضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تب˘˘قا˘˘˘ع
ةركل ةفرتحملا ةطبارلل ةعباتلا
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا
فاقيإ’اب ينيلوكيسس اوسسنارف
هفرسصت ببسسب ،ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل
.ربوسسلا يئاهن يف
نع  ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ةنجل اهتسضرف يتلا ةبوقعلا
برد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع  طا˘˘˘ب˘˘˘سضن’ا
ق˘با˘سسلا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
كلذو ،نيماع ةدمل فاقيإ’اب
دو˘˘˘ع˘˘˘سصلا ه˘˘˘˘سضفر بب˘˘˘˘سسب
ءاقل يف تاجيوتتلا ةسصنمل
ه˘˘ي˘˘ف مز˘˘ه˘˘نا يذ˘˘لا ر˘˘بو˘˘سسلا
بابسش ماما1 ـ2 ـب هلابسشا

تاذ بسسحو .دادزو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
تحرتقا ةئيهلا نإاف ردسصملا
نم ينيلوكيسس بطسش اسضيأا
ىد˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف بيرد˘ت˘لا
ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘˘ع˘˘˘ل ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشل˘˘ل
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لاو
ميلسست لجأا نم كانه ةدوجوم
.تا˘˘˘ي˘˘˘لاد˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو صسأا˘˘˘˘كلا

دا˘˘˘ح˘˘˘تا ةرادا نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو
اهريدم درط˘ب تما˘ق ة˘م˘سصا˘ع˘لا
يني˘لو˘كي˘سس او˘سسنور˘ف  ي˘ن˘ف˘لا

،ةارابم˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع ةر˘سشا˘ب˘م
.قئÓلا ريغ فرسصتلا اذه ببسسب

جاحلب اضضر

نيتنسسل ينيلوكيسس فقوت طابسضن’ا ةنجل
ةايحلا ىدم رئازجلا يف بيردتلا نم يضسنرفلا بردملا بطضش نوحرتقي ءاضضعأ’ا

ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘سضن’ا ة˘ن˘ج˘ل تعد˘˘ت˘˘سسا
نم Óك مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلل
ي˘ب˘م˘لوأا ،ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ،ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا
لوثمل˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سشو ،ة˘يد˘م˘لا
لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ا˘ه˘قر˘خ بب˘سسب ا˘ه˘ما˘مأا
.ىلوأ’ا ةلوجلا يف يحسصلا

ةئيهل ةعباتلا طابسضن’ا ةنجلل تماقو
قرفلا هذه ءاعدتسسإاب ،راودم ميركلا دبع
يحسصلا لوكوتور˘ب˘ل˘ل ا˘ه˘مار˘ت˘حا مد˘ع˘ل
ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لا
.ءابولا راسشتنا بنجتو ،عيمجلا

ر˘˘ب˘˘كأا نإا˘˘ف ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو

اهلجأا نم تي˘عد˘ت˘سسا ي˘ت˘لا با˘ب˘سسأ’ا
ل˘ئا˘سسو˘ل حا˘م˘˘سسلا و˘˘ه ة˘˘يد˘˘نأ’ا هذ˘˘ه
،ناديم˘لا ة˘ي˘سضرأ’ لو˘خد˘لا˘ب مÓ˘عإ’ا

تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا ء’دإاو
.بعلملا لخاد نييفحسصلل

 جاحلب اضضر

يحسصلا لوكوتوربلا اهمارتحا مدعل ةيدنأا4 يعدتسست طابسضن’ا ةنجل
يضسيئرلا ببضسلا ناديملا ةيضضرأا ىلإا مÓعإ’ا لئاضسو لوخد

ةلوطبلا ت’وج ىلوأا يف نويفحضصلا اهب مدطضصا يتلا لكاضشملا دعب

لوأا نييرئازجلا نييسضايرلا نييفحسصلل ةينطولا ةمظنملا تماق
يذلا طغللاو تÓيوأاتلا  دعب يفحسص نايب رسشنب ،نينثإ’ا صسمأا
نم ةيحاتتف’ا ةلوجلا تاءاقلل ةيمÓعإ’ا ةيطغتلا دعب رسشتنا
.مدقلا ةركل ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب
يف نييسضايرلا نييفاحسصلل ةين˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ترا˘سشأاو
راودم ميركلا دبع ى˘ل˘ع تسضر˘ع ا˘ه˘نأا ،ي˘ف˘ح˘سصلا ا˘ه˘نا˘ي˘ب
فدهب كلذو لمع ةسسلج دقع ةفرتحملا ةطبارلا صسيئر
نأا تدكأاو ،مÓعإ’ا ل˘ئا˘سسو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا بنا˘ج˘لا ة˘سشقا˘ن˘م
ت’اغسشنÓل همهفت نع ربع ةطبارلا نع لو’ا لوؤوسسملا

هدادعتسسا ايدبم ،نييفحسصلا لمع قيعت يتلا لكاسشملاو
لجأا نم مزلي ام لكب  مايقلاو عوسضوملا يف رظنلل ماتلا
تاذ يف ابلا˘ط˘م ،مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو ي˘ل˘ث˘م˘م ما˘ه˘م ل˘ي˘ه˘سست
تاحرتقم ةيسضرأا ميدقت ةرورسضب ةمظنملا صسيئر تقولا
يتلاو ،ةلوخملا ةطلتخملا ةيلارديفلا ةنجللا ىلع اهسضرعل
.اهءاسضعأا دحأا نم دعي
يف تدكأا نييفحسصلل ةينطولا ةمظنملا نأا مولعملا نمو
لج ى˘ل˘ع تق˘فاو ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا نأا ق˘با˘سس تقو
ةديدجلا طورسشلا رسشن متو ،اهل تمدق يتلا تاحرتقملا
ةطبارلا ةلوطب تايرابمل ةيمÓعإ’ا ةيطغتلا صصخت يتلا
.يمسسرلا عقوملا ىلع ىلوأ’ا
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نييسضايرلا نييفحسصلل ةينطولا ةمظنملا
تايرابملل ةيمÓعإ’ا ةيطغتلا لوح انايب رسشنت
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بخا˘ن˘لا ر˘˘جا˘˘م ح˘˘بار لازا˘˘م
مل ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘با˘سسلا
بابلا نم هجورخ دعب مسضهي
تاداقتنÓل هسضرعت دعب قيسضلا

لئاسسو لبق نم تاطوغسضلاو
ةسضرغم اهنإا لاق يتلاو ،مÓعإ’ا

نم مغرلا ن˘م ة˘مو˘ه˘ف˘م ر˘ي˘غو
عم اهققح يتلا ةيباجي’ا جئاتنلا
ي˘ت˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف «ر˘˘سضخ˘˘لا»
يتلاو بختنملا مامزب هب كسسما
مدعل افسسأاتم ،غارف نم تأات مل
لامكإ’ ةلماكلا ةسصرفلا هحنم
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ةدا˘˘عإاو ه˘˘عور˘˘سشم
.ةهجاولل

بيردت ىلع مدنأا مل»
نكت مل يتلاقإاو رضضخلا

«ةينف بابضسأ’
ةد˘ير˘ج˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف و

مج˘ن˘لا دا˘ع ة˘ير˘ط˘ق˘لا «بر˘ع˘لا»
ثيد˘ح˘ل˘ل «ر˘سضخ˘لا »ـل ق˘با˘سسلا

اهسشاع يتلا تاطحملا زربا نع
،بردمك ينطولا بختنملا يف
بيردت ىلع مدني مل هنا دكأاو
يف ةيناثلا ةرملل هدÓب بختنم
يذلا هنطو ىقبي هنأ’ ،هتريسسم
يف ادكؤوم ،دودحلا دعبأ’ هبحي
بختنملل هتدوع نا تقولا تاذ
،بسسانم ريغ تيقوت يف تناك
Ó˘ه˘سس ا˘˘فد˘˘ه ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
يننأا دقتعأا »:Óئا˘ق تادا˘ق˘ت˘نÓ˘ل

،بسسانم ريغ تيقوت يف تئج
ء’ؤو˘˘ه˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘˘لا تح˘˘˘ن˘˘˘مو
روهمجلا ءاط˘عإاو ي˘ت˘م˘جا˘ه˘م˘ل

هنا فاسضأاو ،«ينع ةئيسس ةروسص
ةيباجي’ا جئاتنلا نم مغرلا نم
مÓعإ’ا ط˘غ˘سض صشا˘ع ه˘نا ر˘ي˘غ
هتلاقا ناو ،دقنلا نم ملسسي ملو
بنا˘ج˘لا˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل تسسي˘˘ل
د˘ي˘˘ج˘˘لا ءادأ’ا م˘˘غرو »:ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

نم ملسسأا مل ةيباجيإ’ا جئاتنلاو
ي˘ت˘لا˘قإا نأا تفر˘ع ا˘ن˘هو ،د˘ق˘ن˘˘لا
رو˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل تسسي˘˘ل
.«ةينفلا

تضضرعت...مودضصم انأا»
بلقنا عيمجلاو ةرماؤومل

» يدضض
بع˘كلا» بحا˘سص دا˘ع ا˘م˘˘ك

لازي ام هنا ىلع ديكاتلل «يبهذلا
نم مغرلا ىلع ةمدسصلا تحت
ه˘˘كر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ع رور˘˘˘م
«ر˘سضخ˘لا»ـل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا

تحت صشيعأا تلز ام» :احرسصم
قحتسسأا له لءاسستأاو ،ةمدسصلا

،«؟دقحلاو ملظلاو هركلا اذه لك
ةرماؤومل صضرعت هنا ىلا اريسشم
» : ه˘سصخ˘سش فد˘ه˘˘ت˘˘سست تنا˘˘ك
ةديكمو ةرماؤوم اهنإا ديكأات لكب
ن˘˘يذ˘˘˘لا فار˘˘˘طأ’ا صضع˘˘˘ب ن˘˘˘م
دسضو ،حا˘ج˘ن˘لا ءاد˘عأا م˘هر˘ب˘ت˘عأا

موقي لمع يأا يف رجام حبار
˘ما˘ه˘ت’ا ع˘با˘سصأا˘ب ار˘ي˘˘سشم ،«ه˘˘ب
تلج˘ع ي˘ت˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو˘ل
نأا ملاعلا يف ثدحي » :هليحرب
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو صضع˘ب نو˘˘كت

فسسأÓل نكلو ،بردم يأا دسض

ةريبك ةلم˘ح كا˘ن˘ه تنا˘ك ي˘ع˘م
ي˘ف ي˘˘نو˘˘ن˘˘ع˘˘طو ،يد˘˘سض ًاد˘˘ج
 .«رهظلا

جيوتتلا فده بحاسص جرع و
ةقفر «غ˘ي˘لز˘نا˘ي˘ب˘ما˘سشلا» بق˘ل˘ب
يف لسشفي مل هنا ديكاتلل وتروب
هحاجن رداوب روهظ ناو ،هتمهم
صضعب بجعت مل بختنملا عم
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ل˘˘˘˘خاد فار˘˘˘˘طأ’ا

ةققحملا جئاتنلا مغر  ،اهجراخو
لسشافلاب يننومهتي فيك »:Óئاق
؟ةيمسسر ةارابم يأا صضخأا مل انأاو
امدنع انيل˘ع او˘م˘كح˘ي م˘ل اذا˘م˘ل
ى˘ط˘سسو˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ى˘ل˘ع ا˘نز˘˘ف
اد˘ناور ى˘ل˘عو ا˘ي˘ناز˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘عو
نم اهلك ةليكسشتب1‐4 صسنوتب
ىلع اددسشم ،«ةيلحملا رسصانعلا
ناو ابيهر اطغسض صشيعي ناك هنا
ه˘˘ح˘˘سصن د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
،كلذ صضفر هنا ريغ ةلاقتسس’اب
.هماهم يف رارمتسس’ا Óسضفم

ةضصرفلا حنم ناك يفده»
تمزتلاو يلحملا بعÓل
  «يدلب لجأا نم تمضصلا

«رسضخلا» مج˘ن قر˘ط˘ت ا˘م˘ك
ىلع ديكاتلا ىلا تانينامثلا يف

هطبر˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا نا
ام ابذكم ،ةديج تناك نيبعÓلاب
نيب ةقرفت˘لا˘ب ه˘ما˘ي˘ق لو˘ح ل˘ي˘ق
ن˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

تقرف نأا قبسسي ملف »:نييلحملاو
ع˘˘ي˘˘م˘˘جو ،ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
تناك اهبعلن انك يتلا تايرابملا
نم %09 نم ةليكسشتلا نوكتت
،«جراخلاب نيفرتحملا نيبعÓلا

ح˘˘ن˘˘م د˘˘ير˘˘ي نا˘˘ك ه˘˘نأا ار˘˘ي˘˘˘سشم
ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘˘لا

بعÓلا نع تعفاد » :احرسصم
رخآ’ا وه قحلا هل نأ’ يلحملا
ن˘كلو ،بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بع˘ل˘لا ي˘˘ف
امك ،«ةفاسضإ’ا مدقي نأا طرسشب

بختنملا كرت هنا د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل دا˘ع
قيسضلا بابلا نم جرخو اهركم
،ايلاغ ن˘م˘ث˘لا ع˘فدو تم˘سص ي˘ف
عفر عيطتسسي ناك هنا نم مغرلاب
هدقع خسسف دعب افيفلل ىوكسش
نا˘ك »:تم˘سصلا ماز˘ت˘لا Ó˘سضف˘م
ىد˘ل ىو˘˘كسش ع˘˘فر ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
يتاقحتسسمب ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ي˘ف˘لا
ي˘ن˘ن˘كل ،د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ة˘˘نود˘˘م˘˘لا
نأ’ فرسصتلا اذه نع تعنتما
’ يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘˘ب˘˘˘حو ي˘˘˘قÓ˘˘˘خأا
.«كلذب يل ناحمسسي
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  «رسضÿا نع يليحر ليجعتو يداقتن’ ةسصرفلا لغتسسا عيم÷ا...مودسصم انأا»: رجام

يلنريب مامأا هقلأات دعب

نمسض زرحم
ةيلاثملا ةليكسشتلا

غيلرميربلل
هلجسس يذلا كيرتاهلا دعب

زر˘ح˘م صضا˘ير ر˘سضخ˘لا د˘ئا˘ق
01لا ةلوجلا يف يلنريب مامأا

يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘ن’ا يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م
هتيمهأا ىدم دكؤويل ،زاتمملا
نأاو ’ويدراوغ ةليكسشت يف

همدقيل ريثكلا هيدل لازي ’
ا˘م˘ك .ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م
ي˘ف ر˘حا˘سسلا زر˘˘ح˘˘م د˘˘جاو˘˘ت
يرودلل ةيلاث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
د˘ع˘ب زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
اي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف دا˘ق˘ن˘لا عا˘م˘جإا
ن˘با ر˘ب˘ت˘ع˘يو اذ˘ه .زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
لجسسي بع’ لوأا ءارحسصلا

6 نم رثكأا عنسصيو كيرتاه
غيلرميربلل ةارابم يف صصرف
ا˘م˘˘ك .2102 ر˘ب˘م˘سسيد ذ˘˘ن˘˘م
صسوسسيخ هئÓمز ىلع قوفت
هرابتعاب ،وريوغأاو غن˘ي˘لر˘ت˘سس
ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسل˘˘˘ل فاد˘˘˘ه لوأا
4 ـل هل˘ي˘ج˘سست˘ب غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا
 .فادهأا

ه.صس

ةحبار ةقفضص هنأا دكؤوي رضضخلا مجنةينف بابضسأ’ نكت مل هتلاقإا نأا دكأا

ماه تسسو يف قرافلا عنسصي ةمحر نب
ماه تسسو هيدان ةدايق نم ةمحر نب ديعسس يرئازجلا مجنلا نكمت

نم01 لا ةلوجلا راطإا يف ،Óيف نوتسسأا مامأا مهم زوف قيقحتل
كارسشاب ماق دق ماه تسسيو يدان بردم صسيوم ديفيد ناكو .غيلرميربلا

نب ديعسس عنسص ثيح ،يناثلا طوسشلا نم ةيادب ءارحسصلا بارحم
ه˘لو˘خد د˘ع˘ب ة˘ق˘ي˘قد ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ةر˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘م˘˘حر
اهب عقوأا ،نيوب دوراج هليمزل ةمسساح ةريرمتب رسضخأ’ا ليطتسسملل
نب ءادأاب نيوب ةلباقملا فاده داسشأا .فده لباقم نيفدهب Óيف نوتسسأا

ام امئاد ةمحر نب» : زرماهلل يمسسرلا عقوملل احرسصم ريثملا ةمحر
مامأا امسساح اررمم ناك دقل» :افيسضم  «هلوخد دنع قرافلا عنسصي
«Óيف نوتسسأا مامأا رمأ’ا رركو ماهلوف

ه.صس
ةنضس02 تحت ينطولا بختنملا

ةيسسنجلا يجودزم نيبع’ ةعبسس رايتخا
مدقلا ةركل ايقيرفإا لامسش داحتا ةلوطبل
تحت مدقلا ةركل ايقيرفإا لامسش داحتا ةلوطبل ريسضحتلا راطإا يف

راتخا ،ربمسسيد82 ىلإا31 نم ةرتفلا يف اهدقع ررقملا ةنسس02
مهؤواعدتسسا مت ةيسسنجلا يجودزم نيبع’ نيماجنب رباسص بردملا
صسأاكل ةلهؤوملا ةلوطبلا بعلتسس يتلا ةعومجملا نم اًءزج اونوكيل
نوكيسس ثيح ،ايناتيرومب1202 يف ةررقملا ،ةمداقلا ممأÓل ايقيرفإا

.ربمسسيد7 يف ةعومجملا ىلإا مامسضن’ا نيراتخملا نيبعÓلا ىلع
يديسسب نيتمظنملا نيترودلا ةياهن يف بردملا رايتخا عقو دقو

مامسضنÓل مهتوعد ةريخأ’ا مايأ’ا يف اوقلت ، نيبع’ ةتسس ىلع ىسسوم
رسشع ةسسمخ يلاوح ةعجارمب اتحمسس ناتللا ناترودلا .ةعومجملا ىلإا

.ىربك ةيسسنرف ةيدنأا ةدع نم ًابع’
ابع’و ،يسسنرفلا «صسين» يدان نم ىمرم صسارح ةمئاقلا تمسضو

ناوسضر «صسمير«عفادمو ،ينوتيز صسايلاو يدنهوب يديت «نايما»
،ةلفوا اسسينيسسام «نامريج ناسس صسيراب» طسسو بع’و ،يتيرحبط
رطاخ ليريسس «ايليسسرم» كيبملوأا مجاهمو طسسولا بع’ كلذكو
نيترود يف اوكراسش نييطايتحا نيبع’ ىلإا ةفاسضإ’اب ،جولعب يدهمو
مل  نورخآا نوبع’ رهظيسس امك ،ةيسسنجلا يجودزمل نيتسصسصخم
.نييطايتح’ا نيبعÓلا ةمئاق يف اًسضيأا نيعمجتلا نيذه يف اوكراسشي

ةنسس02 تحت ةعومجم تادادعتسسا رمتسست ةسسفانملا بارتقا عمو
نيا ،عوبسس’ا اذه رئازجلا ىلا ةتسسلا نيبعÓلا لوسصو راظتنا يف
لوأا عازتنا لجأا نم ربمسسيد51 يف صسنوت بختنم رسضخلا هجاويسس
يتلا ،ةلبقملا1202 تحت ةيقيرفأ’ا ممأ’ا صسأاك تايفسصت يف نيزكرم
.ايناتيروم يف مظنت

مسضت ةمئاقب ةلوطبلل تاريسضحتلا ينامحر نميأا ءÓمز ىهنأاو اذه
.ربمسسيد3 يف يهتنتو ربمفون32 يف تأادب يتلاو ، ًايلحم ًابع’52

أا.ب
ناملأ’ا ةيرضصنع ىلع نودري نويرئازجلا

«بلاط نب انلك » :يسضاملب
نب ليبنل معدلا ينطولا بختنملا بردم يسضاملب لامج مدق

تاحيرسصتلا بقع ،40 ةكلاسش يدان بع’و يرئازجلا يلودلا بلاط
ةيلارديفلا ترسشنو.ناملأ’ا نم ريخأ’ا قح يف ةنيهملاو ةيرسصنعلا
بخانلا تاحيرسصت ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
للحملا هبسش اهقل˘طأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا» ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا
نم ةملكلا هلمحت ام لكب ةيرسصنعو ،ةمرتحُم ريغ تناك ،يناملأ’ا

ليق ام لبقن نا ليحتسسملا نمو بلاط نب عم نييرئازجك نحن ،ىنعم
افيفلا نم ينطولا بختنملا يف لوأ’ا لجرلا بلطو اذه.«هقح يف
نم بلاط نب ليبن هل صضرعتي امل رظنلا ،ايلعلا ةيوركلا تائيهلاو
.مايأ’ا هذه يف ،نييناملأ’ا فرط

ىلع ادر9102 ناك يف بردم نسسحأا  نم ةجرخلا هذه تءاجو
قباسسلا ينامل’ا يلودلا  نم اهرخأا ناكو ،ناملأ’ا صضعب تاحيرسصت
اهلÓخ نم حرسش ،ةيناملأا ةيسضاير ةانق ىلع ةراسشتسسا مدق يذلا
هلسصأا ركذت لÓخ نم بعÓلا ىدل طابسضنÓل صضرتفملا راقتف’ا
ةيداحت’او يسضاملب بسضغ راثأا ام وهو .ةيعامتج’ا هتلاحو يرئازجلا
.ةيرئازجلا

جاحلب اضضر
ايمضسر لبقملا يرودلا ىلإا لهأاتلا نمضضي امهنيب زئافلا

ايسسيروب ـب نامدطسصي سسرافو ويز’
مويلا دنومترود

هيدان ةقفر افيسض يرئازجلا يلودلا صسراف دمحم مويلا ةيسسمأا لحي
ةلوجلا راطا يف ،يناملأ’ا دنومترود ايسسيروب ىلع يلاطيإ’ا ويز’
v.ابوروأا لاطبا ةطبار ةسسفانم يف تاعومجملا يرود نم ةسسماخلا

بختنملل رئاطلا ريهظلا نإاف يملاعلا «دروكسسوو» عقوم بسسحو
،يغازنا ينويميسس بردملا ةليكسشت   يف ايسساسسا نوكيسس ينطولا

نيب باهذلا ءاقل ىهتناو اذه .هبعلم ىلع يناملأ’ا قيرفلا ةلباقم لÓخ
صسراف دمحم ءاقفر حلاسصل ايلاطيإاب وكيبملوأ’اب ىرج يذلا نيقيرفلا
يدان فلخ طاقن8 ـب ةيناثلا ةبترملاب ويز’ يدان لتحيو.1 ـ3 ةجيتنب
9 ـب ةسسداسسلا  ةعومجملا بيترت ردسصتي يذلا دنومترود ايسسيروب
هذه ىلع هترطي˘سس ى˘ل˘ع ي˘نا˘م˘ل’ا ق˘ير˘ف˘لا ظ˘فا˘ح˘ي˘سس ل˘ه˘ف .طا˘ق˘ن
،باهذلا ءاقل ويرانيسس نود˘ي˘ع˘ي˘سس ي˘غاز˘نا لا˘ب˘سشأا نا ما ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

.اهرايد رقع يف ةيناملأ’ا ةنيكاملاب نوحيطيو
جاحلب اضضر

sport@essalamonline.com

4092ددعلا ^2441  يناثلا عيبر71ـل قفاوملا0202 ربمضسيد2ءاعبرأ’ا

صشار˘˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادا تما˘˘˘ق
بتكم عم ةكارسش دقع عيقوتب
ةدو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادا
ةقفارمل1009osi ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
لك نم ايرادا هتلكيه يف قيرفلا
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا ،بناو˘˘ج˘˘لا

ن˘م ة˘يراد’ا ة˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا بت˘˘كم
دعاسست يتلا تامي˘ظ˘ن˘ت˘لا ن˘سسحأا

ا˘ه˘ت˘ل˘كي˘هو ة˘كر˘سشلا ءا˘ن˘ب ى˘ل˘˘ع
نوكي اذهبو ،ةفر˘ت˘ح˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
يرئازج قيرف لوأا صشارحلا داحتا
اذه عم ةوطخلا هذه لثمب موقي
ةيراد’ا لكاسشم˘لا د˘ع˘ب بت˘كم˘لا

يراد’ا ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘تو
ر˘˘ي˘˘سسلاو ،ار˘˘خؤو˘˘م  م˘˘˘سسم˘˘˘سسل˘˘˘ل
، ة˘ق˘با˘˘سسلا ةرادÓ˘˘ل ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا

ةراد’ا اهلÓخ نم لواحت ةوطخ

ي˘˘سشار˘˘ح˘˘لا تي˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ةدا˘˘عا
را˘˘˘سصنأ’ا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
ءارسش يف ةين اهل يتلا تاكرسشلاو
ةراد’ا نأاو ةسصاخ ،قيرفلا مهسسأا
ةلحرم لÓغتسسا لواحت ةيلاحلا
يتلاو ،تاريسضحتلا قÓطنا رخأات
تيبلا بيترت ةداع’ ةبسسانم ودبت
نيلومملا صضعب ىلع لوسصحلاو
ايلام قيرفلا معد مهنأاسش نم نيذلا

ر˘يد˘م˘لا ،ناز˘يز˘ع ن˘ي˘˘سسح بسسح
. صشارحلا داحت’ يسضايرلا

نوقلتيضس نوبعÓلا»
ةيادب ليبق مهروجأا

«ةلوطبلا
نأا ناز˘˘يز˘˘˘ع فا˘˘˘سضأاو اذ˘˘˘ه

دنع اول˘سصح˘ت دد˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةر˘جأا ى˘ل˘ع م˘هدو˘ق˘ع م˘ه˘ئا˘˘سضمإا
م˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ق˘ب˘سسم ن˘ير˘ه˘˘سش
ىلع ىمادقلا نوبعÓلا لسصحتي
لاومأا لوخد راظتنا يف مهروجأا
ع˘˘فد˘˘ل ة˘˘لو˘˘م˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘كر˘˘˘سشلا

لوخد ليبق ةيلاملا مهتاقحتسسم
راوسشملا ةيادب˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا را˘م˘غ
نازيزع راسشأا امك ، ةيزهاج لكب
ةلهسس نكت مل ةيرومأاملا نأا ىلا
نأاو ة˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةرادإÓ˘˘ل
ناكملا كرتت مل ةقباسسلا ةراد’ا
تنا˘ك فور˘ظ˘لا نأا ثي˘ح ا˘ف˘ي˘ظ˘ن

ن˘م ع˘ن˘م˘ي ’ اذ˘ه ن˘كل ة˘ي˘˘ثرا˘˘ك
فثاكتب ،هداجمأا ىلا قيرفلا ةداعا
را˘˘سصنأ’ا فر˘˘ط ن˘˘م دو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

. نيريسسملاو نيلوؤوسسملاو
ب.ع

ط˘سسوو ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن ى˘فا˘ع˘ت
ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ي’ا «نÓ˘˘˘ي˘˘˘م» ناد˘˘˘ي˘˘˘م
ةباسص’ا نم رسصان نب ليعامسسا
،ذخفلا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘سضع˘لا
ةارابم نع هبايغ يف تببسست يتلا
يدانب هقير˘ف تع˘م˘ج ي˘ت˘لا د˘حأ’ا

ةعسساتلا ةلوجلا باسسحل انيتنرويف
رسشنو.ي˘لا˘ط˘ي’ا يرود˘لا ن˘˘م
نب ةباسصإا نإا «وتاكرموتوت«عقوم
زاهجلا نإاو ،ةريطخ تسسيل رسصان
˘ما˘يأا ة˘ع˘سضب ه˘ح˘ن˘م رر˘ق ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
نا˘˘ف درو ا˘˘م بسسح˘˘بو ،ة˘˘حار˘˘ل˘˘ل

نأا نكميو لعفلاب ىفاعت بعÓلا
صسيمخلا موي بع˘ل˘م˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ي
بعلي نأا عقوتملا نم ثيح ،لبقملا
كيتلسس دسض لبقملا هقيرف ءاقل يف
.يبوروأ’ا يرودلا يف

أا.ب

ةقفارملا بتكم عم دقاعتت ةرادإ’ا...صشارحلا داحتإا

ءارفسصلا تيب ءانب ةداعإا ىلع لمعلل انحلاسص يف ةلوطبلا ةيادب رخأات : نازيزع

«’ويفلا» ةهجاوم نع باغ امدعب

يبوروأ’ا يرودلا ‘ ايسساسسأا نوكيل هجتي رسصان نب



ةــــنصصرق

يملاع
يذلا ريب˘كلا رو˘هد˘ت˘لا د˘ع˘ب

ي˘ب˘م˘لو’ا بع˘ل˘م˘لا ه˘˘فر˘˘ع
ةرتفلا لÓخ نارهوب ديدجلا
ةداعإا دهسش يذلاو ةيسضاملا
،ه˘ناد˘ي˘م ة˘˘ي˘˘سضرأا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
نار˘˘هو بع˘˘ل˘˘م ي˘˘سست˘˘كي˘˘ل
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ل˘˘ح ي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’ا
نم يذلاو ،ةيملاع ريياعمب
ةارابم نسضتحي  نأا رظتنملا
ةريخأ’ا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
م˘مأا صسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ي˘˘ف
دسض2202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
نم صسرام ره˘سش ا˘ناو˘سستو˘ب
.مداقلا ماعلا

مهيفاسشي يبر
تا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإ’ا بق˘˘˘˘˘ع
طاسسوأا يف ةلجسسملا
ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ثعب انوروك صسوريفب
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

ةلا˘سسر زر˘ح˘م صضا˘ير
لامج ينطولا بخانلل
نم صضعبو ي˘سضا˘م˘ل˘ب
،«رسضخلا» يف هئÓمز
صسوريفب مهتباسصإا دعب
»:اهيف لا˘ق د˘ج˘ت˘سسم˘لا
لجاعلا ءافسشلا ىنمتأا
،ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كل
فا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لا صسي˘˘˘˘˘˘˘ئرو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘بو ،ي˘˘˘˘˘سشطز
نع ابرع˘م ،ي˘ئا˘قد˘سصأا
ءا˘˘˘ف˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘˘مأا
.عيمجلل لجاعلا

لÓج د’وأا ةلداعم

ا˘ب˘هأا˘ت ف˘قو˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط ر˘ه˘سشأا د˘ع˘ب
ةرادإا تطبر ،ديدجلا يوركلا مسسوملل
تاريسضح˘ت˘لا ة˘ياد˘ب لÓ˘ج د’وأا با˘ب˘سش
صسيئر باختناب تابيردتلا ىلإا ةدوعلاو
ل˘كسشب ة˘ل˘كسشم˘لا ل˘حو يدا˘ن˘ل˘ل د˘يد˘˘ج
ةد˘ع˘ل تماد غار˘ف ة˘ل˘حر˘م د˘ع˘ب ،ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
ي˘˘لوؤو˘˘سسم د˘˘حأا ع˘˘جرأاو اذ˘˘ه ،ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأا
ىلإا ةدو˘ع˘لا ة˘لا˘ح˘ت˘سسا بب˘سس نأا يدا˘ن˘لا
نهار˘لا تقو˘لا ي˘ف تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ءاو˘جأا
ط˘ب˘سضي ل˘م˘ع˘لا ج˘ما˘نر˘ب نأا ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ي

يف ابختنم اسسيئر يدانلل نوكي امدنع
.ةعبتملا تاءارجإ’ا راطإا

زاكعوب ناهر

ةركسسب داحتا بع’ اهيقل ةريبك ةداسشإا
برد˘م˘لا ه˘ح˘ن˘˘م يذ˘˘لاو و˘˘با˘˘ج با˘˘سشلا
ة˘كرا˘سشم˘لا ة˘سصر˘ف زا˘كعو˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا
مامأا ةيسضا˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا
ا˘ه˘ي˘ف ن˘هر˘ب ي˘ت˘لاو ،ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش
يذ˘لا ر˘مأ’ا ه˘ب˘ع˘ك و˘ل˘ع ى˘˘ل˘˘ع بعÓ˘˘لا

،هتانا˘كمإاو ه˘تارد˘ق˘ب د˘ي˘سشي ل˘كلا ل˘ع˘ج
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
نم ةدحاو مدق ينعملا نا ’إا ةيسضرأ’ا
تار˘ك ل˘ك ع˘ط˘قو ،تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا ل˘˘سضفا
نم د˘يد˘ع˘لا ءا˘ن˘ب ي˘ف م˘ها˘سسو صسفا˘ن˘م˘لا
. هقيرفل تامجهلا

ةلاح راد «يسسوبطلا»

ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘˘لا با˘˘ت˘˘نا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك بسضغ
ءاقفر هارجأا يذلا يدولا ءاقللا يف ينارمع
ىدحإا يف كلذو ،فيدرلا رسصانع عم ينامحر
نا˘مرز م˘جا˘ه˘م˘لا ثب˘ع نا د˘˘ع˘˘ب  تا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘لا
رسصقل ارظن ينارمع هامسسا امك «يسسوبطلا»
ىلع روثي هلعج يذلا رمأ’ا ،نيعفادملاب  هتماق
مهعسضت دق يتلا زيكرتلا ةلق ببسسب  ،هتبيتك
اميسس’ ،ةمداقلا تايمسسرلا يف ريبك قزأام يف
ىلع تابايغلا ديدع نم يكتسشي قيرفلا ناو
.يفلخلا طخلا ىوتسسم

قافولا ةرادإا ةمدسص

يام8 بعلم بكرم ريدم نم ةلسسارم يقلتب
هتميق امل يدانلا ةرادإا ديدسست ةرورسضب ديفت
،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ةرادإا تأا˘جا˘ف˘ت ،را˘ي˘˘ل˘˘م7.4
نولوؤوسسملا اهنم بجعت يتلا ةريبكلا ةميقلاب
رمأ’ا ،اهسصوسصخب رثكأا تاحيسضوتب اوبلاطو
حيسضوتل ىعسسي بكرملا لوؤوسسم لعج يذلا

ام وهو ،يدانلا قتاع ىلع يتلا نويدلا لك
،اهديدسست ةرورسضب ابلا˘ط˘م يدا˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس
تاططخملا نم ريثكلا دسسفيسس يذلا رمأ’ا
ناو ةسصاخ ،اهطبسض يف نوبغري اوناك يتلا
فير˘خ˘لا قاروأا˘ك ط˘قا˘سست˘ت تأاد˘ب ل˘كا˘سشم˘لا

.نيريسسملا دحا قيلعت بسسح

qarsana@essalamonline.com
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نونجلا
ف’آا نيب نم دحاو
ن˘ي˘يÓ˘م ل˘ق˘ن م˘˘ل نإا
نيذلا نييني˘ت˘ن˘جرأ’ا

، ةروطسسأ’ا اوقسشع
ود˘˘نا˘˘˘مرأا و˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘يد
جر˘˘خ˘˘ي˘˘ل ،ا˘˘نودارا˘˘م
عنسصيو مه˘ن˘م د˘حاو
عقاوم ىل˘ع ثد˘ح˘لا
يعامتج’ا لسصاوتلا
˘مأاو˘ت˘ب قزر ا˘مد˘˘ع˘˘ب
لوأ’ا ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘يو
يناث˘لاو «ارا˘م» م˘سسا
نأا تب˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘ل «ا˘˘˘نود»
ه˘˘˘ل صسي˘˘˘ل ق˘˘˘سشع˘˘˘لا

.دودح

15

7/52
ديدع عانقإا مدع لظ يف
،ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
صصبرت يف اولخد نيذلا

بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
ةنسس02 نم لقأا ينطولا
ررق ،ةيسضاملا ةرتفلا يف
ن˘˘˘ب ر˘˘˘با˘˘˘سص برد˘˘˘م˘˘˘لا
ةوعدلا هيجوت ني˘عا˘م˘سس
لسصأا نم نيبع’7 ىلإا

نيينعم اوناك ابع’52
نا ود˘˘ب˘˘يو ،صصبر˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ةوقب برسض لابرغلا
ن˘˘سسحأ’ا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ل˘˘˘جا
رسضخلل ةفاسضإ’ا ميدقتل

.ةنسس02 نم لقأ’
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ةÓسصلا تيقاوم

يبوروأ’ا يرودلا يف ايسساسسأا نوكيل هجتي رسصان نب^
مويلا دنومترود ايسسيروب ـب نامدطسصي سسرافو ويز’^

«اداكيضسورلا» عضضوو ةديج جئاتن دضصح لجأا نم
حيحضصلا راضسŸا ىلع

ÚباسصŸا زيهŒ بلطي ناسسيتفأا
مسساقو ديعسسوب يئانثلا ليهأاتو

ةثلاثلا ةلو÷ا باسس◊
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ةينف بابضسأ’ نكت مل هتلاقإا نأا دكأا

ةرقم م‚ ةدكيكضس ةبيبضشصشار◊ا دا–ا

Úبع’ ةعبسس رايتخا
ةيسسن÷ا يجودزم
لامسش دا–ا ةرودل
مدقلا ةركل ايقيرفإا

ةنضس02 تحت ينطولا بختنملا

عيمجلا...مودسصم انأا»: رجام
يداقتن’ ةسصرفلا لغتسسا

  «رسضخلا نع يليحر ليجعتو

يلحملا بعÓل ةسصرفلا حنم ناك يفده»
  «يدلب لجأا نم تمسصلا تمزتلاو

ةقفارŸا بتكم عم دقاعتت ةرادإ’ا

ةيادب رخأات: نازيزع
ىلع لمعلل ان◊اسص ‘ ةلوطبلا

ءارفسصلا تيب ءانب ةداعإا

«ماضص’» مامأا باضصملا يثÓثلا دجاوت ىلع رضصي

حيحسصت يف عرسشي اسشاب
طسسولاو عافدلا ءاطخأا


